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OPSOMMING 

DIE RELASIETERAPIETEORIE: 'N OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE 
TEORIE VIR DIAGNOSE EN TERAPIE 

DEUR: EMILY PIENAAR 

GRAAD: DOCTOR EDUCATIONIS 

DEPARTEMENT: SIELKUNDIGE OPVOEDKUNDE 

UNIVERSITEIT: UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 

PROMOTOR: PROF. L.J. JACOBS 

Daar bestaan tans in die Opvoedkundige Sielkundige vakgebied 
'n gebrek aan konsensus ten opsigte van 'n gemeenskaplike 
vertrekpunt vir 'n eenheidsbenadering vir opvoedkundige 
sielkundiges. Opvoedkundige sielkundiges het toenemend 
daarvan bewus geword dat die terapie en teoriee wat hulle 
gebruik vir diagnose en terapie nie gebaseer is op 
opvoedkundige teoriee nie, maar gewoonlik terugval op 
bestaande sielkundige skole en denkrigtings met die gevolg 
dat baie min van die opvoedkundige teoriee daarin voorkom. 

Die doel van die proefskrif is gevolglik om: 

• 'n Verantwoordbare opvoedkundige sielkundige teorie: "Die 
Relasieterapieteorie" daar te stel wat sal lei tot die 
integrering van sielkundige- en opvoedkundige insigte. 

• Diagnoserings- en navorsingsmodelle daar te stel ten 
einde 'n verantwoordbare praktykontwerp te skep. 

• Die Relasieterapieteorie in praktyk te veroperasiona
liseer om die opvoedkundige sielkundige essensies in die 
praktyk in te dra en aan opvoedkundige sielkundiges 'n 
gemeenskaplike vertrekpunt te gee vir diagnose en 
terapie. 



SUMMARY 

THE RELATION THERAPY THEORY: AN EDUCATIONAL PSYCHOLOGICAL 
THEORY FOR DIAGNOSES AND THERAPY 

BY: EMILY PIENAAR 

DEGREE: DOCTOR EDUCATIONIS 

DEPARTMENT': PSYCHOLOGICAL EDUCATION 

UNIVERSITY: UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA 

PROMOTOR: PROF. L.J. JACOBS 

There is at present a lack of consensus in the Educational 
Psychological domain to a universal point of departure of a 
uniform approach for Educational Psychologists. Educational 
Psychologists have become increasingly aware that the 
therapy and theories that they use for diagnoses and therapy 
are not based on educational theories. They frequently fall 
back on existing psychological schools of thought with the 
result that very few of the educational theories feature 
there in. 

The purpose of this dissertation is therefore: 

• To devise an accountable educational psychological theory 
which will lead to the integrating of psychological and 
educational insights. 

• To devise diagnostic and research models to create an 
accountable design in practice. 

• To utilize the essence of 
educational psychology 
educational psychologists 
for diagnoses and therapy. 

Key terms: 

the Relation Therapy theory in 
in practice and to give 
a uniform point of departure 

The Relation Therapy Theory; Educational Psychological 
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attribution; Experience; Involvement, Self-actualization; 
Pedagogical climate; Inner speech; Relations; External 
frame of reference; Educational Psychological essentials; 
Identity formation; Life world; Sensitivity 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDENDE ORieNTERING, PROBLEEMSTELLING EN PROGRAM 

VAN STUDIE 

1.1 INLEIDENDE ORieNTERING 

Probleemidentifisering, diagnose en terapie word deur verskeie 

wetenskapgebiede beoefen, byvoorbeeld die Sielkunde, Opvoed-

kunde, Maatskaplike werk, 

ensovoorts. Interessant 

Sosiologie, 

is egter 

Teologie, Kriminologie 

dat elkeen van hierdie 

wetenskapsgebiede sy eie besondere benaderingswyse of vertrek

punt tot probleemidentifisering, diagnose en terapie het wat, 

in die praktyk toegepas word. 

Deur die j are het daar dan ook verskeie terapeutiese skole 

ontstaan, byvoorbeeld die psigo-analise, behaviorisme, tran

, saksionele analise, klientgesentreerde terapie, die eksisten

sieel humanistiese benadering, multimodale terapie, gestalt-

terapie, die rasioneel emotiewe terapie, realiteitsterapie, 

pedoterapie, gedragsterapie en gesinsterapie. Elkeen van 

bogenoemde het sy ontstaan te danke gehad aan 'n bepaalde 

teoretiese denkrigting en poog om menslike gedrag vanuit sy 

spesifieke teoretiese raamwerk te verklaar. 

Dit sou onmoontlik wees om al die verskillende terapeutiese 

denkrigtings volledig te omskrXf en te behandel, maar wat wel 

belangrik is, is om te weet dat el keen van hierdie skole 'n 

bepaalde teorie het en dat hierdie teorie in die praktyk 

veroperasionaliseer word. Volgens Jacobs(l987:1) neem die een 

terapeutiese skool nie in die praktyk 'n ander skool se teorie 

oor nie, maar beoefen sy praktyk vanuit sy eie bepaalde 

teoretiese raamwerk. Genoemde skrywer het ook daarvan bewus 

geword dat die opvoedkundige sielkundige gewo~nlik op bestaan

de terapeutiese skole en denkrigtings terugval wanneer hy in 

die praktyk inbeweeg, met die gevolg dat baie min van sy eie 

opvoedkundige teoriee daarin figureer. 
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1.2 PROBLEEMONTLEDING 

1.2.1 Bewuswording van die probleem 

As opvoedkundige sielkunde student aan die Universiteit van 

Suid-Afrika het die skrywer daarvan bewus geword dat die 

universiteit wel poog om die opvoedkund~ge teorie in die prak

tyk te veroperasionaliseer deur relasieterapie as vertrekpunt 

te neem vir 'n eie teoretiese denkrigting vir diagnose en 

terapie. Die skrywer se ontnugtering was egter groot toe sy 

tydens gesprekvoering en onderhoude met medestudente, dosente, 

privaatsielkundiges en kollegas aan verskeie opvoedkundige 

sielkundige hulpdienste, ontdek het dat dit baie moeilik is om 

relasieterapie te bespreek, volkome te verstaan, of te verde

dig, aangesien daar nerens in die literatuur 'n volledig, 

teoreties uiteengesette boek of geskrif oor relasieterapie as 

opvoedkundige sielkundige teorie bestaan nie. Slegs losstaan

de, gedeeltelike inligting oor die teorie in verskeie UNISA 

studiegidse en 'n paar boeke is beskikbaar wat interpretasie 

van die teorie, diagnose en terapie geweldig bemoeilik. 

Bogenoemde bewuswording het gelei tot die volgende kernvrae: 

1. Is bogenoemde bewuswording korrek, naamlik dat daar werklik 

geen gestruktureerde teoretiese uiteensetting van relasie

terapie as opvoedkundige sielkundige teorie in die litera

tuur bestaan nie? 

2. Indien die bewuswording korrek is, bestaan daa'r 'n behoef

te aan 'n teoretiese ui teensetting van relasieterapie as 

opvoedkundige sielkundige teorie en bestaan daar 'n behoef

te by die opvoedkundige sielkundige in die praktyk aan 'n 

eie terapeutiese skool en denkrigting? 

3. Is relasieterapie as teorie 'n verantwoordbare omvattende 

opvoedkundige sielkundige teorie, met ander woorde omvat en 

sluit dit alle opvoedkundige sielkundige essensies in? 
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4. Kan relasieterapie as terapeutiese denkrigting in die prak

tyk dien as 'n opvoedkundige sielkundige denkrigting vir 

diagnose en terapie? 

Na aanleiding van bogenoemde bewuswording en vrae, het die 

skrywer besluit om die probleem te verken om te bepaal of die 

probleem aktueel en navorsbaar is. 

1.2.2 Verkenning van die probleem 

Ten einde die vrae te beantwoord wat uit die bewuswording ont

staan het, het die skrywer 'n voorlopige literatuurstudie 

gedoen, deskundiges geraadpleeg en biblioteke gekontak. 

Die volgende inligting is verkry: 

Nerens in die hoofbiblioteek van Unisa of in die 

streeksbiblioteke kon die bibliotekaresses enige bran opspoor 

met die titel: Die Relasieterapieteorie: 'n opvoedkundige 

sielkundige teorie vir diagnose en terapie nie. Professore aan 

die Sielkundige Opvoedkunde Departement is ook genader en 

volgens hulle bestaan daar wel 'n behoefte, maar so 'n bron is 

nog nie beskikbaar nie. 

Slegs sekere bronne ,en studiegidse wat 'elk 'n aspek dek van die 

relasieterapie teorie is wel beskikbaar, maar die volledige 

teorie is nog nooi t beskryf nie. Die volgende is van die 

bronne wat wel beskikbaar is, waarin sekere aspekte van die 

teorie beskryf word: 

1. Jacobs, L.J. 1980. Die relasies van die junior primere

skoolkind en die aanwending van spelterapie ten opsigte van 

verhoudingsprobleme. M.Ed.-verhandeling. Pretoria: Universi

teit van Suid-Afrika. 

2. Jacobs, L.J. 1981. Ondersoek na die doeltreffendheid van die 

Empiries-Opvoedkundige teorie vir Pedodiagnose en Pedotera-
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~ D.Ed-proefskrif. Pretoria: Universiteit van Suid

Afrika. 

3. Jacobs, L.J. en Vrey, J.D. 1982. Selfkonsep, Diagnose en 

Terapie, 'n Opvoedkundig-Sielkundige benadering. Pretoria: H 

& R Academica. 

4. Jacobs, L.J. 1987. se intreerede: Relasieterapie: 'n Opvoed

kundige Sielkundige Benadering. Pretoria: Universiteit van 

Suid- Afrika. 

5. De Klerk, H. 1990. Bewuswording, Verkenning en Verpersoon

liking as verloopstrukture in Relasieterapie. M.Ed.-ver

handeling. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 

6. Le Roux, J.G. 1979. Selfkonsep as Moderatorveranderlike van 

die Persoonlikheid met besondere verwysing na primereskool

leerlinge. D.Ed.-Proefskrif. Pretoria: Universiteit van 

Suid-Afrika. 

7. Raath, M.C. & Jacobs, L.J. 1990. Dinamiek van die Selfkon

~ Pretoria: Academica. 

8. Roets, H.E. 1991. Die Aard van Voorligtersensitiwiteit. 

M.Ed.-verhandeling. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 

9. Vrey, J.D. 1974. Die opvoedeling in sy selfaktualisering. 

Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 

Sedert bogenoemde boeke is relasieterapie as teorie egter 

aansienlik ui tgebrei en verskeie komponente bygevoeg. Nu we 

standpunte het ook na vore gekom wat aandag verdien en verdere 

navorsing regverdig. Uit bogenoemde wil dit dus blyk dat daar 

tot op hede nog nie 'n volledige ui teensetting of bron oor 

relasieterapie as opvoedkundige sielkundige teorie in die 

literatuur bestaan nie. 



I 

5 

Jacobs, L.J. (1981:9) se: "Wanneer daar in die praktyk na die 

hulpverlening van kinders gekyk word, is die hulpverlening nie 

altyd suiwer opvoedkundig van aard nie, met ander woorde dit 

wil blyk asof die tegnieke wat vir hulpverlening aangewend 

word, nie altyd hul ontstaan in die Opvoedkunde het nie, maar 

meermale sielkundig georienteerd is. Die noodwendige gevolg 

hiervan is dat daar dus 'n diskrepansie kan bestaan tussen die 

opvoedkunde teorie aan die eenkant en die pedoterapeutiese 

praktyk aan die anderkant. Die gevolg van sodanige praktyke is 

dat die opvoedkundige beginsels en essensies nie in die 

praktiese situasie ingedra word nie. Om hierdie rede blyk daar 

'n behoefte te wees om die praktyk in ooreenstemming met die 

teorie te bring." 

Dosente, opvoedkundige sielkunde studente en opvoedkundige 

sielkundiges met wie onderhoude gevoer is, voel ook 'n behoefte 

aan 'n eie suiwer opvoedkundige sielkundige teorie om groter 

uniformiteit te bereik, alhoewel Van Niekerk, P.A. (1986) reeds 

in sy boek: "Die opvoedkundige-sielkundige" begin het om die 

huidige gebrek aan konsensus op te hef. Van Niekerk, P.A. 

(1986:5-9) ondersteun bogenoemde opinies deur te se dat die 

huidige opvoedkundige sielkundige teorie en praktyk 'n sterk . 
eklektiese karakter vertoon, met die gevolg dat die 

opvallendste kenmerk van die professionele bemoeienis met die 

"~fwykende" kind dan ook die gebrek is aan 'n 

eenheidsbenadering: soveel modelle, soveel praktyke. Dit het 

daartoe gelei dat terapeute hulle verlaat het op kunsgrepe en 

resepte wat ter goedertrou aanvaar is, sonder om self voldoende 

rekenskap te gee van die teoriee waarop hierdie opvattinge vir 

praktykontwerp gebaseer is. Van Niekerk, P.A. (1986:28) se ook 

dat dit opvallend is dat nie een van die ander sielkundige 

dissiplines rekening hou met die opvoedingsdinamiek 

onderliggend aan 'n kind se persoonsgedyding nie, veral as in 

aanmerking geneem word dat afwykende kinders juis die besondere 

aandag vanuit verskillende dissiplines gekry het op grond 

daarvan dat hul ontwikkeling, hul toekomsperspektief bedreig, 

of selfs verduister word weens uitvalle wat in die 

opvoedingsituasie opvallend word. 
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Dit wil dus blyk dat daar wel 'n behoefte bestaan aan 'n 

opvoedkundige sielkundige teorie ten einde 'n verantwoordbare 

praktykontwerp te skep wat sal lei tot die integrering van 

sielkunde- en opvoedkunde insigte. 

Ten einde te besluit of relasieterapie as teorie alle opvoed

kundige sielkundige essensies insluit, is daar besluit om ver

skillende deskundiges se opinies te bestudeer om die opvoedkun

dige sielkundige essensies te bepaal. 

Volgens Sprinthall & Sprinthall (1977:xiii) soos aangehaal deur 

Van Niekerk, (1986:11) kan die opvoedkundige sielkunde oor die 

algemeen beskou word as daardie dissipline wat veral gerig is 

op die ontwikkelende kind in die skoolopset. Die aanname word 

gemaak dat die opvoedkundige sielkundige in aansluiting by die 

leerteoriee die kennisplatform aan die onderwyser moet voorsien 

betreffende die kind se fisieke-, fisiologie,- intellektuele-, 

persoonlikheids-, morele- en etiese groei, sodat die sal weet 

hoe om die leerproses te stuur, om motivering te optimaliseer 

en om die kind te help om te ontwikkel. Die kind as persoon, 

het aktiwiteite nodig vir volwassewording. Sekere opvoedkun

dige sielkundige voorwaardes wat nodig is vir die volwasse

wording kon dus volgens bogenoemde beskou word as van die 

vernaamste essensies van die teorie. Uit die 

literatuurgegewens blyk dit vir die navorser asof die 

opvoedkundige sielkunde nie gaan oor die sielkunde as sodanig 

nie, maar eerder om die "sielkundige" hantering van sekere 

situasies wat uit die opvoedingsituasie voortspruit. 

Volgens Vrey, J.D. (1979:5-8) vind die opvoedkundige sielkunde 

sy begronding in die opvoedingsverskynsel. Dit handel eerstens 

oor die opvoedeling en die opvoeder en tweedens handel dit oor 

die "wat" van die betrokke persone. Die kind word bestudeer in 

sy besondere milieu en ook al tyd in relasie met ander mense, 

dinge, homself en sy God. Die aktiwiteite nodig vir volwasse

wording en orientering in sy leefwereld is betekenisgewing, 

betrokkenheid, belewing, selfkonsepvorming en selfaktualise-
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ring. Die kind leer al wordende en word al lerende, met die 

gevolg dat daar ook aandag gegee word aan die leerverloop of 

leerproses in die opvoedkundige sielkunde. 

Vir Vrey (1979: 30) gaan dit om die waarneming, versameling en 

strukturering van feite aangaande die kind as opvoedeling in sy 

empiriese daarwees. Die essensies wat deur Vrey (1979:31-54) 

geldentifiseer is, is reeds genoem onder die aktiwiteite nodig 

vir volwassewording en orientering van die kind in sy 

leefwereld. Hierdie terme sal in hoof stuk 2 volledig bespreek 

word. Wat egter van belang is, 

gebruik moet kan word om die 

skeefgeloop het, reg te stel. 

is dat die genoemde essensies 

opvoedingsverloop, waar dit 

Jacobs, L.J. (1987:2) het in sy intreerede die volgende 

essensies van die opvoedkundige sielkundige teorie genoem: 

• Die kind as persoon 

1. Die ek. 

2. Die self. 

3. Identiteit. 

4. Selfkonsep. 

• Aktiwiteite nodig vir volwassewording 

1. Betekenisgewing. 

2. Betrokkenheid. 

3. Belewing. 

4. Selfaktualisering. 

• Die opvoedkundige sielkundige voorwaardes 

1. Relasievorming. 

2. Die opvoedkundige klimaat. 

Relasieterapie as teorie sal in hoofstuk 3 volledig uiteengesit 

en beskryf word en dus wil die skrywer nie nou die volledige 

teorie beskryf om aan te dui dat dit wel al die opvoedkundige 

sielkundige essensies omvat en insluit nie. Die voorlopige 

literatuurstudie het egter aangedui dat. die essensies soos bo 
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uiteengesit wel in relasieterapie ingesluit is. Relasieterapie 

kan dus wel beskou word as 'n verantwoordbare opvoedkundige 

sielkundige teorie. 

Jacobs, L.J. (1980, 1982, en 1987) het reeds bewys gelewer dat 

relasieterapie as terapeutiese denkrigting in die praktyk 

gebruik kan word vir diagnose en terapie. Die skrywer wil 

daarby volstaan, maar daar sal gepoog word om deur 'n idiogra

fiese gevallestudie die diagnostiese en terapeutiese gebruik 

later in die proefskrif volledig en stap vir stap te verdui

delik. 

Die skrywer se afleidings vanuit die bewuswording en verkenning 

van die probleem is dat daar wel 'n behoefte bestaan aan 'n 

opvoedkundige sielkundige teorie as 'n eie vertrekpunt vir 

opvoedkundige sielkundiges en dat relasieterapie wel as 'n 

verantwoordbare opvoedkundige sielkundige teorie gesien kan 

word. Dit is ook moontlik om die teorie te veroperasionaliseer 

in die praktyk en dit te gebruik vir diagnose en terapie wat 

kan help dat die opvoedkundige beginsels en essensies in die 

praktiese situasie ingedra kan word en ook om groter unifor

miteit te bereik as vertrekpunt vir 'n eenheidsbenadering in 

die opvoedkundige sielkunde ten einde die huidige gebrek aan 

konsensus op te hef. 

1.3 AFBAKENING EN PROBLEEMSTELLING 

Aangesien sommige van die vrae wat voortgesprui t het ui t die 

bewuswording reeds tydens die voorlopige verkenning van die 

probleem beantwoord is, wil die skrywer haar die volgende take 

ten doel stel en die probleem terselfdertyd afbaken. 

• Die daarstel en uitbreiding van die essensies van rela

sieterapie uit bestaande en nuwe literatuur en die volledige 

beskrywing en uiteensetting daarvan as 'n opvoedkundige 

sielkundige teorie. 
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• Die aanbieding van navorsings- en diagnoseringsmodelle vir 

die gebruik van relasieterapie vir diagnose en terapie. 

• 'n Idiografiese navorsingsontwerp sal gebruik word ter 

veroperasionalisering van relasieterapie in die praktyk. 

1. 4 DOBLS'.rBLLING MB'l' DU NAVORSING 

1.4.1 AlqeDM;tne doelstelling 

Oaar sal 'n intensiewe ondersoek gedoen word na die essensies 

van relasieterapie soos blyk uit die literatuur ten einde 

relasieterapie as opvoedkundige sielkundige teorie volledig te 

beskryf en uiteen te sit, Die doe! synde om 'n verantwoordbare 

opvoedkundige sielkundige teorie daar te stel wat sal lei tot 

'n grater eenheidsbenadering ten opsigte van die opvoedkundige 

sielkundige vakgebied. 

1.4.2 Spesifieke doelstellings 

1. In hierdie navorsing word daar gekyk na die veropera

sionalisering van relasieterapie in die praktyk deur die 

daarstelling v~n modelle vir diagnose en terapie. Die doel 

hiervan is om die opvoedkundige sielkundige beginsels en -

essensies in die praktyk in te dra. 

2. 'n Idiografiese navorsingsontwerp sal gebruik word om deur 

middel van 'n gevallestudie te toon hoe diagnose en terapie 

gedoen word met behulp van die relasieterapie teorie. Die 

doe! hiermee is om relasieterapie prakties te veropera

sionaliseer (gevallestudie) en om 'n verantwoordbare prak

tykontwerp (die teorie) te skep wat sal lei tot die 

integrering van sielkundige- en opvoedkundige insigte. 

1.5 PROGRAM VAN ONDBRSOBK 

Hoof stuk 1 dien as inleidende orientering en handel hoof saaklik 

oor die bewuswording en verkenning van die probleem, die 
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probleemafbakening, die probleemstelling, die doel van die 

ondersoek en die program van die ondersoek. 

Hoofstuk 2 is 'n begripsverklarende hoofstuk waarin gepoog sal 

word om al die begrippe wat in die proef skrif gebruik sal word, 

volledig te beskryf ten einde enige onduidelikhede en onseker

hede vroegtydig uit te klaar. 

Hoofstuk 3 sal gebruik word vir die beskrywing en uiteensetting 

van relasieterapie as 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkun

dige teorie. 

Hoofstuk 4 sal toon hoe relasieterapie as model vir diagnose 
kan dien. 

Hoofstuk 5 sal aantoon hoe relasieterapie gebruik kan word vir 

terapeutiese intervensie. 

Hoofstuk 6 beskryf die idiografiese navorsingsontwerp. 

Hoofstuk 7 is 'n idiografiese 

relasieterapie teorie in praktyk. 

gevallestudie van die 

Hoofstuk 8 bevat die samevattinge van die bevindinge van die 

ondersoek. Enkele implikasies van en aanbevelings ten opsigte 

van die ondersoek sal ook bespreek word. 
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HOOFSTUK 2 

BEGRIPSVERKLARINGE 

2.1 INLEIDENDE ORieNTERING 

Waar groot dele van die leerstof in die Geesteswetenskappe 'n 

teoretiese basis het, word konstrukte deur verskillende teore

tici op verskillende en selfs oneenstemmige wyse gedefinieer 

(Swanepoel, 1986:1). Dit het tot gevolg dat daar soms probleme 

ontstaan om teoriee onderliggend aan geskrifte behoorlik te 

verstaan, of om te verstaan wat 'n spesifieke skrywer met 'n 

begrip bedoel. Ten einde enige onsekerheid uit te skakel in 

hierdie proefskrif het die skrywer besluit om in hierdie 

hoofstuk alle belangrike begrippe wat in hierdie proefskrif 

gebruik gaan word, volledig te beskryf, definieer en/of te ver

duidelik. 

2.2 DIE ESSENSIES VAN DIE RELASIETEORIE 

2.2.1 Aktiwiteite nodig vir volwassewording 

2.2.1.1 Betekenisgewing 

"Om te kan vorder op die weg van volwassewording, moet die kind 

her ken, ken, verstaan en weet. Hierdie kogni ti ewe vermoens 

stel die kind in staat om horn te orienteer in sy wereld en 

deurdat hy betekenisse ontdek en toeken, vorm hy sy leefwereld" 

(Jacobs en Vrey, 1982:11). 

Volgens Vrey (1979:30) "kan die kind horn in 'n betekeniswereld 

bevind, of die beste oopdekking, toeligting of verklarende 

onderrig ontvang wat essensieel is, maar hy moet uiteindelik 

self verstaan, of begryp in samehang met sy bestaande 

funksionele kennis. Hy kan nooit die betekenis oorneem op 'n 

passiewe wyse nie. Sy betekenisontdekking is al tyd die ui t

vloeisel van aktiewe betekenisgewing." 
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Volgens Frankl (1964:99) is betekenisgewing uniek en spesifiek 

in die sin dat dit net deur 'n bepaalde persoon in homself 

toegeken kan word. Betekenisgewing is dus idiosinkraties. Bo 

en behalwe 'n denotatiewe dimensie het betekenisgewing ook 'n 

konnotatiewe dimensie en 'n affektiewe dimensie en is altyd 

kognitief van aard. 'n Handelingskomponent wat nie noodwendig 

motoriese handeling impliseer nie, sowel as 'n normatiewe kom

ponent is ook teenwoordig. Betekenisgewing bring mee dat die 

aard en kwali tei t van die relasie met die obj ek of per soon op 

grond van die betekenis bepaal word en 'n persoon is altyd in 

totaliteit betrokke by sy betekenisgewing. 

Volgens Oosthuizen en Jacobs (1985: 192-194) is relasievorming 

'n voorwaarde vir betekenisgewing en kan die een moeilik sonder 

die ander begryp word. Deur die vorming van nuwe relasies, 

word beter begrip en betekenisgewing meegebring wat noodwendig 

'n invloed sal ui toe fen op toekomstige relasievorming. Deur 

die wyse waarop 'n persoon dink, verkry hy bepaalde betekenisse 

en dus sal rasionele denke logiese en objektiewe betekenis

gewing tot gevolg he, terwyl irrasionele denke sal lei tot 

irrasionele betekenisgewing met die gevolg dat die persoon sy 

relasies as onaangenaam of selfs noodveroorsakend mag beleef. 

Betekenisgewing· se gevoelskomponent sal positiewe affektiewe 

relasies, of negatiewe affektiewe relasies veroorsaak. Eersge

noemde se betekenisgewing sal gekenmerk word deur die ervaring 

van sekerheid en veiligheid, terwyl die teenoorgestelde 

gevoelens beleef sal word tydens laasgenoemde relasie. 

Uit bogenoemde sienings en Vrey (1979:36) wil die skrywer dan 

die volgende wesenlike komponente van die essensie, beteke

nisgewing, stel: 

1. Betekenisgewing maak orientasie moontlik. Sodra 'n persoon 

(kind), 'n objek, ander persoon, 'n woord ensovoorts ken of 

verstaan, is hy ten opsigte daarvan georienteer. 

2. Betekenisgewing is altyd kognitief van aard. 
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3. Betekenisgewing lei tot die konstituering van 'n leefwereld. 

4. Opvoedingshulp is noodsaaklik vir die kind om te kan beteke

nis gee. Die logiese betekenisse le in die betrokke kultuur 

ingebed, daarom is pedagogiese hulp en in besonder in die 

skool, pedagogies-didaktiese hulp en verklarende onderrig 

onontbeerlik alvorens die kind optimaal betekenis kan gee. 

5. Betekenisgewing vereis 'n aktiewe betrokkenheid van die per

soon met sy leefwereld. 

6. Betekenisgewing is idiosinkraties, di t is met antler woorde 

altyd 'n persoon wat betekenis vind, of verstaan. 

7. Betekenisgewing is net moontlik as 'n persoon betekenis wil 

toeken, of wil verstaan. 

8. Betekenisgewing het al tyd 'n logiese dimensie, die denota

tiewe betekenis, wat gemeenskaplike verstaan moontlik maak. 

9. Betekenisgewing het altyd 'n konnotatiewe dimensie wat uniek 

die eie betekenis is wat die bepaalde persoon toeken. 

10.Betekenisgewing het altyd 'n affektiewe dimensie. 

11. Betekenisgewing het altyd 'n handelingskomponent. 

12. Betekenisgewing het altyd 'n normatiewe komponent. 

13. Betekenisgewing is 'n opgawe van die persoon, sodat hy 

altyd in totaliteit betrokke is by sy betekenisgewing. 

14. Betekenisgewing bring mee dat op grond van die betekenis, 

die aard en kwaliteit van relasies met die objek of persoon 

bepaal word. 

15. Betekenisse staan altyd in verhouding tot, of hou verband 

met antler betekenisse in die kognitiewe struktuur. 
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16. Betekenisgewing is met kindwees gegee. Die klein kindj ie 

ken betekenis toe deur die vasstelling van relasies tussen 

homself en die objekte en mense in sy wereld (Vrey, 

1979:32). 

2.2.1.2 Betrokkenheid 

Volgens Vrey (1979:37) verwys betrokkenheid na nader trek, of 

nader getrek wees. Ons het dus hier te doen met 'n subj ek

subj ek of subj ek-obj ek-relasie. Die subj ek het die ander 

persoon of saak fisies en psigies nader getrek en is nou intens 

met ham gemoeid. Omdat hy horn by die persoon of saak betrek 

het, of daarby laat betrek het, is dit duidelik dat daar by horn 

nie slegs 'n gewilligheid nie, maar 'n intensie of bedoeling 

was om met die saak gemoeid te raak. Dit is dus 'n besig wees 

met, of handeling wat psigies of motories kan wees. Die 

psigiese vitaliteit of lewenskrag waarmee die betekenisvolle 

doel nagestreef en verwerklik word, word met die woord betrok

kenheid beskryf (Jacobs & Vrey, 1982: 12). 

Om by 'n saak betrokke te wees, impliseer kennis. Dit is nie 

moontlik om by iets betrokke te wees waarvan 'n persoon niks 

weet of nie by belang het nie, maar oak is dit nie moontlik om 

kennis aangaande 'n saak te bekom sonder om daarby betrokke te 

wees nie. Vanwee die intensie om meer te wil weet, raak ek by 

die saak betrokke. Om betrokke te wees, wys met ander woorde 

na intensie en die wil om betrokke te wees. Jacobs & Vrey 

(1982: 12) se: "Die persoon moet wil handel en betrokkenheid 

impliseer doelgerigtheid, volharding, ywer en toewyding". 

Volgens Vrey (1979:41) is dit veral by die essensie betrokken

heid, dat die normatiewe 'n baie belangrike rol speel, want die 

kind kan ook by die waardelose, die afbrekende, die slegte, en 

so meer betrokke wees. Benewens die moontlikheid van betrokke 

te wees by die afbrekende, staan die groot probleem van die 

mens en tewens van die kind, om onbetrokke te wees. .Die ver

s.kynsel van onbetrokkenheid manifesteer in traagheid, luste-
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loosheid en apatie. Di t is deur steungewende opvoedingshulp 

dat die kind en jeugdige gerig word in singewing en om betrokke 

te raak (Jacobs & Vrey, 1982:12). Dit spreek dus vanself dat 

'n persoon se betrokkenheid by sy wordings-, selfstandigheids

en leertake bepalend sal wees of al sy potensialiteite as mens 

verwerklik sal word. Vrey (1979: 40) se dan ook: "Vanwee die 

kind se intense gemoeidheid met elke wordings- en leertaak kan 

betrokkenheid by volwassewording nie weggedink word nie." 

Volgens Pienaar (1991:38) gaan betrokkenheid ook altyd met 'n 

sekere belewing gepaard wat aangenaam of onaangenaam kan wees 

en afhangende van die aard van die belewing word verdere 

betrokkenheid bepaal. Aangesien Oosthuizen en Jacobs (1985: 

200) se dat totale betrokkenheid nodig is om tot optimale self

aktualisering te kan kom, is dit dus noodsaaklik dat die 

algemene essensie van belewing, aangenaam positief sal wees om 

volgehoue betrokkenheid te verseker. 

Petrick (1985:48) soos aangehaal deur .Pienaar (1991:39) se dat 

ontoereikende betrokkenheid dui op 'n onwilligheid, 'n doel

loosheid, 'n gebrekkige aandaggee, 'n gebrekkige belangstel

ling, 'n gebrekkige volharding en 'n gebrekkige handeling wat 

onderaktualiseringsgebeure in die hand werk. Di t gee aan

leiding tot belewinge van mislukking, angs, frustrasie enso

voorts. So 'n kind ontbeer die psigiese vitaliteit as stukrag 

wat onontbeerlik is vir die suksesvolle voltrekking van wor

dings- en leergebeure. 

Dit is primer die opvoeders en ouers se taak om toe te sien dat 

die kind, in totaliteit, positief betrokke sal raak by sy self

aktualisering. 'n Kind wat onbetrokke is, is hulpsoekend en 

bet terapeutiese hulp nodig. 

Uit bogenoemde sienings en Vrey (1979: 41-42) wil die skrywer 

dan die volgende wesenlike komponente van die essensie betrok

kenheid, stel: 
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1. Betrokkenheid dui op 'n besig-wees, of handeling wat psigies 

en/of motories kan wees. 

2. Betrokkenheid verwys na die besig-wees van 'n persoon wat 
,.I 

intensioneel is en op 'n doel gerig is. Betrokkenheid is 

dus die handeling waarmee 'n persoon besig is, omdat hy 

daarmee besig wil wees. 

3. Betrokkenheid is vir die per soon 'n betekenisvolle hande

ling, want hy is oortuig dat hy langs hierdie weg sy doel 

sal bereik. 

4. Betrokkenheid vereis belangstelling in die doel, maar ook 

belangstelling in die handeling. 

5. Betrokkenheid is slegs moontlik as die persoon aandag gee. 

6. Betrokkenheid vereis dikwels oefening en volharding in die 

bepaalde aktiwiteite. 

7. Betrokkenheid as gerigte handeling toon aan dat die persoon 

die realisering van die doel antisipeer of verwag. 

8. Betrokkenheid is 'n voorwaarde vir volwassewording en be

skryf as handeling die selfaktualiseringsgebeure. 

9. Betrokkenheid gaan altyd gepaard met 'n bepaalde belewing. 

10. Die psigiese vitaliteit of lewenskrag waarmee die beteke

nisvolle doel nagestreef en verwerklik word, word met die 

woord "betrokkenheid" beskryf. 

11. Die normatiewe speel 'n baie belangrike rol by betrok

kenheid. 

12. Opvoedingshulp is essensieel om die opvoedeling se singe

wing en betrokkenheid te rig. 
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13. Betrokkenheid is nodig vir relasievorming. 

14. Betrokkenheid en betekenisgewing is interafhanklik. Son-

der kennis is betrokkenheid nie moontlik nie en sonder be

trokkenheid is verdere betekenisgewing nie moontlik nie. 

15. Betrokkenheid is 'n voorvereiste vir identiteitsvorming. 

2.2.1.3 Belewing 

Belewing is altyd 'n menslike synswese en net soos betekenis

gewing uniek. Volgens Vrey (1979:43) lei die belewing van 'n 

situasie waaraan 'n bepaalde betekenis gegee word daartoe dat 

die besondere belewing met die betekenis ge1ntegreer word, 

waardeur die betekenis dan 'n individueel persoonlike dimensie 

bykry. Rogers (1972:25) se: " ... experience is, for me, the 

highest authority. The touchstone of validity is my own expe

rience. No other person's ideas, and none of my own ideas, are 

as authoritative as my experience. It is to experience that I 

must return again and again, to discover a closer approximation 

to truth as it is in the process of becoming in me". 

Belewing bepaal die kwaliteit van relasies en is hoofsaaklik 

gevoelsmatig van aard. Dit is met ander woorde 'n toestand wat 

ek ondergaan, 'n belewing, 'n beskrywing van die kwaliteit van 

die relasie. Dit behoort tot die affektiewe, dit het met ander 

woorde betrekking op die gevoel (Oosthuizen en Jacobs, 1985: 

204). 

Die besef of die verstaan wat ek beleef, vind byna tegelykertyd 

plaas met die belewing, wat ek ken, kan ander mense · ook ken, 

maar wat ek voe! en dus beleef, is tipies my eie (Vrey, 

1979:45). Belewing bly beperk tot die gevoelsmatige bewussyn

toestand en as sodanig bly di t al tyd die meeganger van 'n 

toestand of aktiwiteit soos betekenisgewing en betrokkenheid. 

Belewing bepaal die kwaliteit van betekenis en betrokkenheid en 

dien ook as dryfkrag (positief of negatief) tot verdere 

soortgelyke aktiwiteit (Jacobs en Vrey, 1982:13). 
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Uit bogenoemde sienings, Vrey (1979:45-46) en Van Loggerenberg 

& Roets (1993:107-108) wil die skrywer dan die volgende wesen

like komponente van belewing stel: 

1. Belewing bepaal die kwali tei t en unieke aard van die rela

sies wat die kind stig. 

2. Belewing is 'n menslike synswyse. 

3. Belewing is gevoelsmatig van aard en dui op die evaluering 

van 'n situasie. 

4. Belewing van 'n per soon beklemtoon die uni eke eie aard van 

relasies wat 'n persoon stig. 

5. Belewing en veral die intensiteit daarvan, bepaal die duide

likheid en bestendigheid van die betekenisse wat 'n persoon 

vorm. 

6. Belewing is altyd die meeganger van 'n toestand soos 

betekenisgewing en betrokkenheid. 

7. Belewing strem of dien as dryfkrag tot die persoon se 

betrokkenheid by elke betekenisgewende handeling. 

8. Die kind se belewing bepaal in watter mate hy homself hoogag 

of minag, in watter mate hy homself aanvaar of verwerp. 

9. Die kind se belewinge bepaal die aard van die opvoedingshulp 

waaraan hy nood het. 

10. Die kind se belewinge is ook belangrik vir die opvoedkun

dige sielkundige, want hier is die kind self aan die woord. 

Insig word verkry van die kind se eie verwysingsraamwerk en 

kan as riglyn dien tydens terapie en ouerbegeleiding. 

2.2.1.4 Selfaktualisering 
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Selfaktualisering impliseer die persoon se doelbewuste pogings 

om al die latente potensiele moontlikhede van sy selfheid te 

realiseer. Di t sal al die terreine van fisiese vaardighede, 

verstandelike vermoens, gevoelsbelewing en sedelike bewussyn 

insluit, sodat hy sy menslike selfheid wat hy inderdaad is, kan 

verwerf en verwerklik (Vrey, 1979: 46). Volgens Oosthuizen en 

Jacobs (1985:9) beteken selfaktualisering dat die kind word wat 

hy kan word, wat hy wil word en wat hy behoort te word. Dit 

wat die kind kan word, word grootliks deur sy psigiese en 

fisiese potensiaal en die manier waarop die potensiaal tot 

vermoens ontwikkel, bepaal. Dit wat die kind wil word, word 

deur sy strewingslewe bepaal en dit wat die kind behoort te 

word, word bepaal deur dit wat hy kan word en dit wat hy wil 

word, maar ook verder bepaal deur die norme van die gemeenskap. 

Volgens Das(1989), (Maslow, 1970:150) definieer Maslow 

selfaktualisering soos volg: "the full use and exploitation of 

talents, capacities and potentialities", terwyl Rogers 

(1951:487) dit volgens Das soos volg stel: "The organism has 

one basic tendency and striving- to actualize, maintain, and 

enhance the experiencing organism". 

Selfaktualisering het nie te doen met perfeksionisme nie, maar 

is 'n intense menswees van volkome selfaanvaarding. Die outen

tieke selfaktualiseerder lewe voluit en slaag daarin om bo 

homself en sy besondere behoeftes en begeertes uit te styg. 

Vrey (1979:47) stel dit soos volg: "As die mens dus in sy 

selfaktualisering moontlikhede-vir-hom wat erens in die toekoms 

le, wil verwerklik, moet hy homself transendeer, of uitstyg 

bokant die skynbare onmiddellike perke van ruimte en tyd en 

fisieke en psigiese vermoens. Hierdie transendensie veronder

stel 'n realistiese selfkonsep waarby 'n distansiering en eva

luering van eie identiteit in die selfkennis geinkorporeer is. 

"Dit beteken dus dat die persoon wat tot volle selfaktuali

sering kom, so by die taak buite homself betrokke is, dit so 

in tens beleef en betekenis daaraan gee, dat hy bui te homself · 

uitstyg (Jacobs en Vrey, 1982:13). Selfaktualisering is dus 

nie 'n doel op sigself nie, maar 'n newe-effek van selftran-

sendensie. Frankl (1964:113) en (1969:116) beklemtoon boge-
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noernde stelling deur die volgende twee stellings: "Self

actualization cannot be attained if it is made an. end in 

itself," en "Self-actualization is, and must remain an effect, 

namely the effect of meaning fulfilment. Only to the extent to 

which man fulfils a meaning out there in the world, does he 

fulfil himself." 

Volgens Oosthuizen (1985:10) is 'n rnoontlikheidsvoorwaarde vir 

selfaktualisering dat die kind kennis, begrip. en aanvaarding 

van sy eie wording rnoet he ten opsigte van intelligensie, 

aanleg, deursettingsverrnoe, belangstellings, hunkeringe, norrne 

ensovoorts. 'n Realistiese selfkonsep is dus 'n definitiewe 

rnoontlikheidsvoorwaarde vir selfaktualisering. Orn tot selfak

tualisering te kan korn, rnoet die selfaktualiseerder kan ver

staan, betekenis gee, selfkennis he en horn toenernend in sy 

leefwereld kan orienteer. Selfaktualisering vereis verder 'n 

intense betrokkenheid by take wat groter is as die persoon self 

en 'n sinvolle belewing daarvan. Hierdie dinarniese interaksie 

tussen betekenis gee aan, betrokke wees by en belewing van ver

skillende relasies, veronderstel realistiese identiteitsvorrning 

en 'n realistiese selfkonsep. 

Uit bogenoernde en Pienaar (1991:44) wil die skrywer dan nou die 

volgende wesenlike kornponente van die essensie selfaktuali

sering daarstel: 

1. Selfaktualisering is die realisering van al 'n per soon se 

latente potensiele rnoontlikhede as 'n newe-effek van self

transendensie. 

2. Selfaktualisering vereis 'n transendensie bo die skynbare 

onrniddellike perke van ruirnte en tyd en fisieke en psigiese 

verrnoens. 

3. 'n Realistiese selfkonsep en selfkennis ten opsigte van alle 

potensiele rnoontlikhede is voorwaardes vir selfaktualise

ring. 
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4. Realistiese betekenisgewing aan, sinvolle belewing van, en 

'n intense betrokkenheid by take is verdere rnoontlikheids

voorwaardes vir selfaktualisering. 

2.2.1.5 Identiteitsvorrning 

Oosthuizen ( 1985: 2-13) beskryf identi tei tsvorrning soos volg: 

Die fokuspunt van relasieterapie, as kursus by t:Jnisa, is die 

kind se kennis van sy eie verrnoens, aanleg, belangstelling, 

persoonlikheid, hunkeringe en tekortkorninge. Hierdie kennis is 

egter nooit te se nie, rnaar die ontwikkeling tot ken, verstaan 

en aanvaarding van die self vanuit 'n wetenskaplike ver

wysingsraarnwerk en persoonlike gesi tueerdheid. Di t word dan 

beskryf met die woord identiteitsvorrning. Swanepoel (1990:98) 

sluit hierby aan as hy se: "Die mens is nie slegs as subjek in 

die wereld nie, rnaar ook as objek. Buiten die relasies met 

ander rnense, objekte en konsepte stig hy ook 'n relasie met 

hornself. Uit die wisselwerking tussen die self en sy leef

wereld raak die persoon dan ook bewus van verskeie persone, 

objekte ensovoorts, asook van aspekte in die self, soos die 

verrnoede dat hy oor 'n sekere aanleg beskik. Hierdie bewus

wording van iets na aanleiding van die wisselwerking tussen die 

self en die fenornene wereld blyk die begin te wees van die 

rnoontlike vorrning van 'n identiteit. 

Iden ti tei tsvorrning is dus daardie opvoedingsgebeure waardeur 

die kind daartoe korn om die vraag: "Wie is ek?" te kan beant

woord en waaruit hy dan tot selfaktualisering kan korn. "Aange

sien selfaktualisering op 'n bepaalde terrein nie rnoontlik is 

as 'n identi tei t op daardie terrein nie gevorrn is nie, blyk 

identiteitsvorrning 'n voorwaarde vir selfaktualisering te wees" 

(Swanepoel, 1990:98). 

Op grond van 'n betrokkenheid by rnense, dinge, hornself en sy 

betekenisgewing aan en belewing van sy eie potensiaal, die 

ontwikkeling daarvan, sy strewingslewe en die norrne wat vir horn 

geldig is, vorrn die kind identiteite. Betrokkenheid, beteke-
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nisgewing en belewing moet dus as voorwaardes vir identiteits

vorming beskou word. 

Wanneer die kind betrek word en hy horn met aandag, 

belangstelling en toewyding oorgee op die terrein waar identi

teite gevorm word, is aan 'n voorwaarde vir identiteitsvorming 

voldoen. Belangrik is egter dat hierdie betrokkenheid sy oor

sprong in psigiese vi tali tei t en nie in pligspleging moet he 

nie. 

'n Verdere kriterium is dat die kind betekenis moet kan gee aan 

homself, asook aan 'n verskeidenheid konstrukte en fenomene 

soos intelligensie, aanleg, beroepe, ekonomiese styl en oplei

ding. Dit gaan dus oar aspekte soos: ken hy, kan hy, verstaan 

hy, weet hy en kan hy toepas. 

As verdere kri terium vir identi tei tsvorming geld die kind se 

verstaan van sy eie gevoelslewe, ten einde horn te help met 

besluitneming ten opsigte van sy eie persoonlike geluk, vreug

de, aanvaarding, weersin, verwerping ensovoorts. 

Di t is vanui t die betrokkenheid, die betekenisgewing en die 

belewing dat die kind tot identiteitsvorming kan kom. Daar 

ontwikkel dus by die kind 'n siening van homself as mens op 

verskillende lewensterreine wat horn in staat stel om tot be

sluite en uitsprake oor homself te kan kom wat weer belangrik 

is vir sy selfaktualisering. 

Daar bestaan die moontlikheid van verskeie ontwikkelings

moontlikhede wat wissel van die vestiging van 'n volkome 

realistiese selfkonsep, tot by 'n volkome onrealistiese self

konsep na evaluering van sy selfidentiteit. Slegs die kind wat 

tot 'n realistiese selfdefinisie gekom het, kan die gedefi

nieerde self aktualiseer. Di t kan plaasvind, omdat daar vir 

die kind duidelike grense van die essensiele self bestaan 

waartussen die ontdekte en gedefinieerde self kan voortbeweeg 

op sy weg na selfaktualisering. Indien 'n identiteit egter 

relatief onvolledig gevestig is, is die kind ten opsigte van sy 
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kan word, wil word en behoort te word diffuus, onseker en 

onrealisties. Van selfaktualisering kan daar dan geen sprake 

wees nie, want die self wat die anker van identiteitsvorming en 

gevolglik selfaktualisering is, is 6f onrealisties 6f vaag. 

2.2.2 Die kind as persoon 

2.2.2.1 Die ek 

Volgens Vrey (1979:13) is die geestelike van die mens op die 

sin van die !ewe gerig. Dit geld vir die bewuste sowel as die 

onbewuste. Die geestelike dimensie kan ook genoem word die ek 

wat v.olgens (Edinger, 1972:3) die bron van energie en dus die 

organiserende sentrum van alle psigiese handeling is. Die ek 

kan dan beskryf word as geestelike dimensie van die persoon wat 

slegs bestaan in sy ge1ntegreerdheid met die antler dimensies 

van persoonwees (Vrey, 1974:60). As dit dan so is dat die ek 

'n geestelike grootheid is wat as sodanig nooit tot objek ge

maak kan word en geken kan word nie, dan is die self die 

persoon soos wat hy homself kan ken. Terwyl die self objek van 

die bewussyn is, vind 'n wisselwerking tydens die bewus

synshandelinge tussen die ek en die self plaas in die inkar

nasie waardeur die ek die een is met die lewensstroom. 

Skrywers soos William James, Sullivan, Cooley, Mead en Bugental 

(Jacobs en Vrey, 1982:16) verdeel die self in die ek en die my 

(I and me). Volgens Bugental (1978) en Bugental (1978:133) 

(Jacobs en Vrey, 1982:17) word die woord "my" gebruik om 'n 

objek van persepsie te beskryf, dus iets wat ondervind kan 

word. Die my sluit met antler woorde 

liggaam, gedragswyses en herinneringe 

• n per soon se 

aan gebeure 

fisieke 

in die 

verlede, gevoelens en lewensgebeure in. Die my is onbewus van 

dinge en gebeure. Op sigself het dit geen mag nie. Die my is 

'n konstruksie van die ek, en besit geen eie !ewe nie. Die my 

is dus 'n objek en nooit 'n subjek nie. Om hierdie rede stel 

Bugental die my met die self gelyk, aangesien die self volgens 

horn 'n obj ek is. Hierteenoor word die ek soos volg beskryf: 

"I-process is a term to designate the subject of one's being, 
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the beingness of a human life. I-process is a communication 

device to refer to that which is purely subject as though it 

were object so that we can talk about it. The I-process is the 

person being, which is expressed through the person's acting, 

speaking, and so on". 

Hierdie onderskeiding bring dus mee dat die ek in elke daad en 

gedagte van die mens aanwesig is. Die ek is dus die geestelike 

stu- en stuurkrag agter al die mens se denke en handelinge. 

Aangesien die ek ook 'n my- karakter het, moet dit nooit as 'n 

losstaande entiteit gesien word nie, maar bestaan dit altyd en 

slegs in verhouding tot die empiriese ek, dus die self (Jacobs 

& Vrey, 1982:17). 

Uit bogenoemde kan dus afgelei word dat die ek die geestelike 

dimensie van 'n persoon is, wat beskou kan word as die 

stuurkrag agter al die mens se handelinge,_maar wat slegs in sy 

geintegreerdheid met die antler dimensies van persoonwees 

bestaan. 

2.2.2.2 Di~ self 

Ten einde 'n beter begrip van die kind as persoon te verkry, is 

dit nodig om die begrip die self, deeglik onder die soeklig te 

plaas. 

Volgens Vrey (1974:67) is die self op sigself subjek, daar dit 

die kern van persoonlikheid vorm en die inisieerder van ver

skeie konstellasies van handelinge en bewussynsfunksies is. 

Volgens Jacobs (1985:110) kom die persoonlikheid deur die deur 

van die self tot uitdrukking. Die persoon se self is dus die 

gestalt van wat hy syne kan noem. Die self sluit onder meer in 

sy stelsel van idees, sy houdinge, sy waardes en dit waaraan hy 

horn oorgee (Vrey, 1979:14). Die self is die persoon se totale 

subjektiewe omgewing, die sentrum van ervaring en betekenis 

(Vrey,1974:78). "Die self verwys na die eie wese, eie persoon 

of 'n persoon se eie individualiteit of essensie" (Schoonees et 

al 1973:739). 
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Aangesien die ek beskou kan word as die stuurkrag in 

bewussynakte en handelinge van die self, se Jacobs en Vrey 

(1982:18) dat dit in hierdie verband is dat die self as subjek, 

maar ook as objek beskryf kan word. "Die self as objek is dus 

die moontlikheid waardeur die self as subjek (dit is die ek ) 

horn uitdruk, met ander woorde dit is die apparatuur waarin die 

ek (self as subjek) homself verwesenlik". Jacobs (1985:109) se 

dan ook verder dat die self 'n objek, dit wil se 'n voorwerp is 

wat sintuiglik waargeneem kan word maar tog ook 'n subjek, dit 

wil se die waarnemer is. "Die self as subjek dui op die tipies 

personale, die geestelike met sy subjekkarakter, terwyl die 

self as objek die fisieke en psigiese totaliteit van die 

fenomenele self wat as bewussynsobjek kan dien, insluit" 

(Jacobs en Vrey, 1982:18). 

"Die self as subjek het dus identiteit, want ten spyte van vele 

veranderinge bly ek nog ek" (Jacobs, 1985:109). Le Roux 

(1979:18-19) se dat die onderlinge verband tussen die self en 

identiteit deur Erikson (Gordon en Gergen 1968: 168) onderskryf 

word, as hy beweer " ... that the term identity covers much of 

what has been called the self by a variety of workers ... " 

Bogenoemde skrywer se ook dat identiteit gedefinieer kan word 

as 'n persoon se betekenis van homself as persoon. 

"Die self is nooit staties nie, maar dinamies en hierdie 

dinamiek is die wyse van selfwording of selfrealisering ... In 

hierdie selfrealisering bepaal die self die doel waarheen die 

mens beweeg deur aktualisering van sy eie vermoens. . . In 

hierdie selfrealisering of s.elfwording beklee die self horn 

voortdurend met verskillende rolle wat elk 'n kompromis tussen 

individu en gemeenskap is, 'n omhulsel waarmee die self horn 

identifiseer... Hierdie selfverwerkliking kan net geskied in 

gemeenskap met mense van wie sosiokulturele waardes verkry word 

wat die persoon deur verantwoordelike keuse sy eie maak ... Die 

self as subjek is in sy voortdllrende gemeenskap en wissel

werking met mense en in sy selfverwerkliking deur verant

woordelike keuses, besig om horn van die vreemde verstarde 
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omhulsels, soos hy dit sien in die lig van sy normatiewe 

ideaalbeeld te bevry" (Jacobs, 1985:110). 

Plug, Meyer, Louw en Gouws (1981: 317) se die self is 'n term 

met 'n verskeidenheid van betekenisse waarvan die volgende die 

belangrikste is: 

1. Die persoon se siening van homself, dit wil se 'n sinoniem 

vir selfkonsep. 

2. Al die persoon se eienskappe, dit wil se die persoonlikheid. 

3. Die kern van die persoonlikheid, dit wil se 'n sinoniem vir 

proprium. 

4. Die agent of uitvoerder van gedrag, dit wil se die ek. 

5. Die substraat van gedrag, dit wil se 'n sinoniem vir psige. 

6. (W. James) Enigeen van 'n reeks aspekte van 'n per soon soos 

dit in verskillende lewenssituasies of -areas na vore tree, 

bv. die sosiale self, die religieuse self en die beroep 

self. 

7. (C.G. Jung) 'n Archetipe wat gedurende die middeljare na 

vore tree indien daar versoening tussen teenstrydighede in 

die persoonlikheid en samesmelting van die bewuste en 

onbewuste bewerkstellig word. Dit vorm die middelpunt van 

die persoonlikheid, voorsien stabili tei t en ewewig en kan 

gevolglik as 'n doelwit van die lewe beskou word. 

Om tot 'n definitiewe samevatting en/of definisie te kom 

aangaande die setel, voorkoms of konstruksie van die self is 

geen maklike taak nie, maar die skrywer wil tog poog om vir die 

doel van hierdie proefskrif en as integrale deel van 

relasieterapie die self soos volg saam te vat: 



27 

Die self blyk terselfdertyd objek en subjek te wees en vorm die 

integrerende kern van die persoonlikheid sodat die self 

verantwoordelik is vir die unieke kwaliteit wat eie is aan 'n 

indi vi due le per soon. Ui t 'n per soon se betekenisgewing aan, 

belewing van en betrokkenheid by die self, vorm hy identiteite 

wat deur selfgesprek en deur sy betrokkenheid by sy relasies, 

evalueer word om uiteindelik sy selfkonsep te vorm. Die self 

is dinamies en in wording en selfaktualisering verwys gevolglik 

na die uitbreidings van die selfidentiteit deur 'n persoon se 

betekenisgewing aan, betrokkenheid by en belewing van al sy 

relasies. 

2.2.2.3 Selfidentiteit 

Dit is met kindwees gegee om iemand te wees, of 'n 

selfidentiteit te vorm: om dus antwoorde waarmee hy tevrede is, 

te he op die vraag: Wie is ek? (Vrey, 1979:48). Erikson (1968) 

Vrey (1979:48) verklaar die identiteitsbegrip soos volg: 

Selfidentiteit is die kongruensie tot 'n gelntegreerde eenheid 

van: 

(i) die persoon se konsepsies van homself, 

(ii) die bestendigheid van en kontinulteit van die attribute 

waaraan die persoon homself ken en 

(iii) die gemeenskaplikheid van 'n persoon se selfkonsepsies en 

die konsepsies van mense wat vir horn belangrik is, van horn, 

Volgens Jacobs en Vrey (1982: 18) begin die kind van 'n eie 

identiteit bewus raak en vorm hy 1 n selfidentiteit wanneer hy 

begin onderskei tussen homself en sy omgewing. Die ontwik-

keling van hierdie selfidentiteit vereis 'n daadwerklike 

betrokkenheid en betekenisgewing aan die liggaamlike en psi

giese self en sy ekstensiteite. Hierdie selfidentiteit is tot 

'n.hoe mate 'n kognitiewe aangeleentheid, aangesien die persoon 

kognitief 'n beeld van sy selfidentiteit moet voorstel ten 

einde daartoe in staat te wees om die vraag: ''Wie is ek?" te 

beantwoord. 
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Jacobs (1985: 117-118) som selfidentiteit soos volg op: "Die 

kind moet homself toenemend leer ken... Soos hy groter word, 

onderskei hy tussen homself en die omringende wereld en word 

sodoende bewus van 'n toenemende gewaarwording en besef van sy 

self. Die gewaarwording van die self berus aanvanklik op 

selfvoeling tesame met die herkenning van die self ... Hierdie 

selfgewaarwordinge en selfgevoelens is die begin van die gevoel 

dat hy dieselfde persoon bly. Hierdie gevoel van persoonlike 

identiteit of liewers selfidentiteit gaan dwarsdeur sy lewe bly 

voortbestaan ... Die ontwikkeling van die selfidentiteit vereis 

'n selfbetrokkenheid en betekenisgewing aan die liggaamlike en 

psigiese self en sy ekstensiteite, terwyl die uitslag van 

hierdie persoonlike gemoeidheid met die self 'n belewing van 

die self is wat met die term selfidenti tei t aangedui word. 

Hierdie bewuswording en kennis van die self, stel die persoon 

(kind, sowel as volwassene) daartoe in staat om die vraag: "Wie 

is ek?" te beantwoord. Om die vraag te kan beantwoord, vereis 

dat die persoon 'n beeld van sy selfidentiteit vir horn moet 

voorstel, wat in 'n hoe mate 'n kognitiewe aangeleentheid is." 

Volgens Le Roux (1979:5-6) begin die eie identiteit ontplooi in 

die lewe van die kind wanneer hy homself begin leer ken na 

aanleiding van ander se goedkeuring of afkeuring. Soos die 

kind ouer word, leer hy homself toenemend ken. Hy "ontdek" sy 

liggaam, hy onderskei tussen homself en die wereld waarin hy 

horn bevind, en word sodoende bewus van 'n toenemende gewaar

wording en besef van sy self. Hierdie self-gewaarwordinge en 

self-gevoelens is die begin van die gevoel dat hy dieselfde 

persoon bly. Die indrukke van •n selfidentiteit word verder 

versterk en dit bly dwarsdeur sy lewe voortbestaan. Soos die 

kind ouer word, raak hy al meer betrokke by sy omgewing, vorm 

hy al meer relasies met die werklikheid rondom horn en heg hy 

betekenis aan hierdie relasies. Sy belewing van verskillende 

relasies in bepaalde si tuasies dra by tot die vorming van sy 

selfidenti tei t. Die kind leer homself ken en kennis van die 

self stel die kind in staat om die vraag: "Wie is ek?" te 

beantwoord. 
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Volgens al bogenoemde en Jacobs (1987: 3) blyk dit dat self

identi tei t eenvoudig beskryf kan word as die antwoord op die 

vraag: ''Wie is ek?" Om die vraag te kan beantwoord, sal vereis 

dat 'n persoon kognitief 'n beeld van sy selfidentiteit vir horn 

moet kan voorstel. Volgens Jacobs en Vrey (1982: 18-19) stel 

die kognitiewe komponent van die selfidentiteit die persoon in 

staat om 'n selfbeeld te vorm. Le Roux (1979) sluit hierby aan 

as hy se: "Op saaklike wyse kan ek my identiteit omskryf as die 

betekenis wat ek aan myself as persoon gee. Daarom is dit die 

antwoord op die vraag: "Wie is ek?" 

"Dit is voorts belangrik om daarop te let dat die begrip iden

titeit nie enkelvoudig is nie, maar wel veelfasettig, aangesien 

net soveel fasette van die self onderskei kan word as wat daar 

identiteite is, byvoorbeeld geslagsrolidentiteit, geslagsiden

titeit, selfidentiteit, liggaamsidentiteit, ensovoorts. Ten 

einde 'n bepaalde identiteit te vorm, moet die persoon homself 

met daardie spesifieke attribuut identifiseer (Jacobs en Vrey, 

1982:19). Identifisering word deur Le Roux (1979:9) beskou as 

die aktiwi tei t waartydens daar gestreef word om die verskil 

tussen 'n selfbeeld en ideaalbeeld op te hef en beide die 

selfbeeld en ideaalbeeld is dus voortdurend aan verandering 

onderworpe. Identiteitsvorming het plaasgevind sodra daar nie 

meer 'n verskil bestaan tussen die selfbeeld en die ideaalbeeld 

nie. "Ons kan dus se dat, omdat identifisering die aktiwiteit 

is waartydens daar gestreef word om die verskil wat tussen die 

selfbeeld en die ideaalbeeld bestaan, op te hef, 'n stadium 

bereik sal word waar hierdie verskil uitgewis, of laat vaar sal 

word en daar dus 'n bepaalde identiteit gevorm sal wees. 

Hierdie identifisering duur voort totdat 'n eie identiteit vorm 

'aanneem. Dit is baie belangrik dat daar binne die verloop van 

identifisering en identiteitsvorming 'n balans gevind word 

tussen indi viduering of die bestendigheid van die selfidenti

tei t, en sosiale integrasie, wat kan lei tot die verbrokkeling 

van die eie identiteit. Identifisering kan. dus nie sonder 

selfkennis plaasvind nie. Die doel is dus om selfontplooiing 

van die mens op s6 'n wyse te laat plaasvind dat dit sal lei 
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tot 'n bestendige identiteit op elke terrein van die self" 

(Jacobs en Vrey, 1982:20). 

"Oor- of onder-identifisering of identifisering met ideaalmo

delle wat skadelik vir die self is, kan daartoe aanleiding gee 

dat 'n identiteit by 'n persoon ontstaan wat vreemd aan die 

self is en kan veroorsaak dat die self verbrokkel. Wanneer dit 

gebeur, ontstaan identiteitsverwarring wat tot 'n lae selfkon

sep aanleiding kan gee, as gevolg waarvan ernstige emosionele 

en/of gedragsprobleme kan ontstaan" (Jacobs en Vrey, 1982:20). 

Volgens Jacobs (1985: 121) is dit identiteitsverwarring of -

vaagheid of -onsekerheid of -diffusie wat 'n persoon laat 

huiwer en te selfbewus maak om te se "ek". 

2.2.2.4 Selfkonsep 

Volgens relasieterapie se siening word die self eintlik "leeg" 

gebore, maar met sekere genetiese eienskappe, wat deur wissel

werking met die leefwereld inhoud aan die self gee. Deur die 

self se betekenisgewing aan, betrokkenheid by en belewing van 

sy verskillende relasies in sy leefwereld vorm die persoon 

verskillende identi tei te wat horn in staat stel om die vraag: 

"Wie is ek?" te beantwoord. Deur evaluering van die verskil

lende identiteite deur selfgesprek, word die selfkonsep gevorm 

wat 'n persoon in staat stel om die vraag: "Hoe lyk ek?" te 

beantwoord. 

Vol~ens Jacobs en Vrey (1982:21) is die selfkonsep kognitief 

gestruktureer omdat di t 'n konsep is, maar ook affektief van 

aard, omdat dit uit houdings en opvattings bestaan. Vrey 

(1979:52) definieer die selfkonsep soos volg: "Die selfkonsep 

verwys na die konfigurasie van oortuigings omtrent myself en 

houdinge teenoor myself wat dinamles is en waarvan ek gewoonlik 

bewus is, of bewus kan word." 

In die kind se selfkonsep, dit wil se sy begrip of beeld van 

homself, onderskei ons drie onderling afhanklike komponente, te 

wete identiteit, handeling en selfagting (Vrey, 1979:51). "Die 
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kind as eie ek mag die vraag stel: "Wie is ek in die oe van 

almal?" Die antwoord daarop kan wees wat sy naam, geslag, 

standerd, sportdeelname en nog vele meer is:- dit is sy self

identiteit of selfkennis wat hy besit. Dit is die komponent 

van selfkonsep wat beskryf kan word as identiteit. Vervolgens 

kan daar die een of ander gebeure plaasvind wat as die 

handelingskomponent van die selfkonsep beskryf kan word. Aan 

die hand van genoemde handeling vind 'n evaluering van die 

selfidentiteit plaas wanneer die vraag gevra word: "Wie is ek 

in my eie oe?" As antwoord op die vraag sou die kind dan 

byvoorbeeld sy skool-, sport- en ander prestasies kon evalueer; 

dit is die komponent selfagting, en op die wyse word die kind 

se selfkonsep (selfbegrip) gekonstitueer" (Petrick, 1985:50). 

Realistiese evaluering van handelinge kan slegs met begeleiding 

van 'n volwassene as opvoeder plaasvind deurdat die opvoeder 

die leerling steun in sy selfontplooiing en selfaktualisering 

deur identifisering met ideaalmodelle wat in die kultuur 

aanvaarbaar is. Hierdie identifisering moet kulmineer in self

identiteite sodat hy 'n selfbeeld opbou en voel; dit is ek. 

Die selfkonsep neem dan vorm aan 

selfidenti tei te deur selfgesprek. 

belangrike taak om die kind te 

deur die evaluering van die 

Die opvoeder het hier 'n 

begelei tot verantwoordbare 

evaluering van sy selfidentiteit, waardeur 'n verantwoordbare 

selfkonsep gekonstitueer sal word (Petrick, 1985:51). 

Bogenoemde kan soos volg diagrammaties voorgestel word: 



Wie is ek in die oe van alma!? 

Selfidenti
teit 

(selfken
nis) 
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Diagram 1 

Wie is ek in my eie oe? 
EVALUERING 
• Ek is dom Selfkonsep 
• Ek is . . . (Selfbegrip) 

Behaal 20% • Ek is 
in 'n toets __ ~en::;s::;·--~------_:~-.;-

Selfkonsep het 3 
komponente 

• Identiteit 
• Handeling 
• Selfagting 

Diagram volgens Petrick (1985:50) 

Jacobs (1982:21) se dat Rogers (1965:136) een van die omvat

tendste definisies van selfkonsep gee, naamlik: "The selfcon

cept or selfstructure may be thought of as an organised confi

guration of perceptions of the self which are admissable to 

awareness. It is composed of such elements as the perceptions 

of one!..s characteristics and abilities; the percepts and con

cepts of the self in relation to others and to the environment, 

the value qualities which are perceived as associated with 

experiences and objects; and goals and ideals which are per

ceived as having positive or negative valence." 

Dit wil dus voorkom asof die kern van die selfkonsep bestaan 

uit die evaluering van die self volgens eie subjektiewe norme 

(Jacobs en Vrey, 1982:21). Selfevaluering deur selfgesprek is 

'n basiese komponent van selfpersepsie en is nie altyd objek

tief nie, maar geskied aan hand van subjektiewe, dinamiese 

norme. Le Roux (1979:24) sluit aan hierby wanneer hy se dat 

die evalueringsaspek deur baie navorsers nie sterk genoeg be

klemtoon word nie. Die oorgang van selfpersepsie (selfbeeld

vorming) na selfevaluering (selfkonsepvorming) is 'n kontinue 

proses en selfbeeld en selfkonsep kan dus slegs teoreties 

.onderskei, maar nie geskei word nie. 
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Aan die hand van Vrey (1974:90-92) se Jacobs en Vrey (1982:22) 

dat die belangrikste essensies van die selfkonsep soos dit in 

die literatuur uitkristalliseer, die volgende is: 

1. Al die konsepsies wat 'n persoon van sy self maak, vorm 'n 

struktuur waarin sommige van die konsepsies op 'n bepaalde 

moment belangriker is as antler. Ui t hierdie gestalt van 

selfkonsepte (dit is die fenomenele self) word 'n kern van 

dinamiese, maar goed gestruktureerde konsepte van die self 

wat psigologies vir die persoon betekenis het en belangrik 

is, onderskei en die selfkonsep genoem. 

2. Die selfkonsep kom nie in isolasie voor nie, maar ontstaan 

deur die omgang met antler mense. Die selfkonsep bestaan uit 

kategorieterme (mooi, lelik, soet ensovoorts), maar verkry 

sy attribuutwaardes wat met gevoel belaai is juis ui t 'n 

menslike samelewing. 

3. Die selfkonsep is 'n georganiseerde konfigurasie van kon

sepsies van die self wat as gestalt beskryf kan word. 

Hierdie konfigurasie is dinamies van aard, deurdat spesi

fieke konsepte van die self in bepaalde situasies belangrik 

is. Die selfkonsep is dus toeganklik vir bewuswording. 

4. Die selfkonsep is gevorm uit die evaluering van ervaringe in 

'n samelewingskonteks of -situasie. Hierdie evaluering ge

skied hoofsaaklik op grand van subjektiewe standaarde. Uit 

die evaluering volg hoe, of lae agting van die self. 

5. Die selfkonsep bestaan uit oortuigings omtrent die self, sy 

identiteit, sy rolle en vermoens. Hierdie oortuigings is 

vir die betrokke persoon die waarheid en dit word geglo 

sonder dat die geldigheid daarvan betwyfel word. 

6. Die selfkonsep ontstaan as gevolg van 'n bepaalde houding 

teenoor die self. Houdings het 'n kognitiewe, gevoels- en 

handelingskomponent. Laasgenoemde dui op die gedragsge-
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neigdheid van die houding. Die geintegreerdheid of onder-

linge verbondenheid van die komponente bepaal die valensie 

of meervoudigheid van die houding teenoor die self. 

2.2.3 Die opvoedkundige sielkundige voorwaardes 

2.2.3.1 Relasievorming 

Die woord "relasie" verwys na 'n verband wat bestaan tussen 

twee referente. Relasies bestaan net vir die mens wat verstaan 

en betekenis gee. "Deur betekenisgewing orienteer die kind horn 

toenemend in sy leefwereld. Die gevolg van betekenisgewing is 

die vorming van 'n relasie met 'n besondere referent wat een 

van die volgende kan wees: ouers, onderwysers/skool, portuur, 

objekte en idees en die self" (Pienaar, 1991:41). Vrey (1979: 

22) se dat die kind se relasievorming so 'n primere opgawe is 

dat navorsers verplig is om daaraan aandag te gee. Om relasies 

te kan vorm, moet die kind verstaan, maar deur die vorming van 

relasies word steeds beter verstaan, nie slegs die enkele 

referent nie, maar sy plek en funksie in die grater singeheel. 

Relasies moet dus as 'n tweepolige verband tussen die kind as 

een pool en die ander mens/voorwerp as ander pool begryp word. 

By elke pool is daar 'n polarisasie-effek wat twee komponente 

het, te wete 'n kognitiewe en 'n affektiewe komponent. Die 

kognitiewe dui op die kennisaspek en beskryf die aard van die 

relasie, terwyl die affektiewe dui op die kwaliteit van die 

belewing en dus ook die kwaliteit van die relasie. Die totali

teitseffek van 'n relasie word deur toenadering of verwydering 

gekenmerk, met moontlike verskille in intensi tei t (Pienaar, 

1991:41). 

'n Positiewe polarisasie-effek is nodig vir relasievorming aan

gesien dit betekenisgewing bevorder, betrokkenheid verhoog en 

aangename belewing tot gevolg het. Aangetrokkenheid in 'n re

lasie verbeter relasievorming aangesien die kind graag betrokke 

wil raak by persone en situasies waartoe hy aangetrokke voel. 

Die t'eendeel is natuurlik ook waar. 
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"Elke persoon is medeverantwoordelik vir die relasies wat hy 

stig" (Jacobs en Vrey, 1982:41). Hieruit kan dus afgelei word 

dat relasievorming nie 'n passiewe aktiwiteit is nie, maar 'n 

aktiewe betrokkenheid van die persoon/kind as totaliteit 

(Pienaar, 1991:41). 

Diagrammaties kan bogenoemde soos volg vocirgestel word: 

Diagram 2 

Relasievorming deur 

Ouers Onderwysers 

Skoal 

Relasies 

Portuur 

Die vorming van relasies 

help die kind om homself 

teenoor mense dinge en die 

self te orienteer 

Gesonde relasies 

Gesonde opvoedingsituasie 

Die self 

Probleme 

Relasies met maats, ouers, 

onderwysers wat skeef loop 

kristaliseer in ongewenste 

gedragswyses byvoorbeeld 

aggressie, terugtrekking, 

emosionaliteit ensovoorts 

Relasie probleme 

Problematiese opvoeding

s i tuasie 

Verwerkte diagram deur die skrywer vanaf Jacobs(l987:6) 
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2.2.3.2 Die opvoedkundige klimaat 

Opvoeding word in alle kulture aangetref en kan oorkoepelend 

gesien word as daardie fenomeen waarin die volwassene die kind 

help, steun en begelei tot 'n waardige deelgenoot van die same

lewing, of verantwoordelike, volwaardige volwassenheid. Vol

gens Vrey (1979: 3) impliseer alle kontak tussen opvoeder en 

opvoedeling nie noodwendig opvoeding nie, aangesien die opvoe

dingsverskynsel slegs tot stand kan kom waar daar 'n omgangs

verhouding bestaan tussen die kind en 'n volwassene. Jacobs 

(1985:3-4) se dat die term opvoedingsklimaat verwys na daardie 

elemente wat opvoeding moontlik maak en ook na daardie atmos

feer waarbinne die kind tot volwassenheid kan ontplooi. 

"Die opvoedingsklimaat verwys na die voorwaardes waaronder 

opvoeder en opvoedeling mekaar werklik ontmoet. Hierdie ont

moeting vereis 'n bepaalde houding en affektiewe ingesteldheid 

wat die een affektief nader aan die ander bring. Hierdie 

klimaat breek in 'n posi ti ewe sin die skanse af waaragter die 

individu vir selfbeskerming wegkruip, sodat die twee persone 

. kan ontmoet en kommunikasie kan plaasvind" (Jacobs en Vrey, 

1982: 15) . 

Die klimaat waarin opvoeding plaasvind, berus op pedagogiese 

liefde, kennis, sorg, respek, vertroue, eerlikheid en verant

woordelikheid. 

2.2.3.2.1 Liefde 

"Onv9orwaardelike aanvaarding en die -oopstel vir die nood en 

belange van die afhanklike kind dui op meer as medesynsbe

trokkenheid. Dit omvat pedagogiese liefde of agape (Grieks: 

liefde) waar die belange van die afhanklike medemens hoofsaak 

is" (Moller, 1985:41). Om liefgehe te word, gee aan die kind/ 

mens sekuriteit waarbinne die opvoedeling 

wikkel om saam met die opvoeder te waag 

oopstel vir leiding en pedagogiese hulp. 

'n waaghouding ont

en waarbinne hy hom 

Om liefgehe te word, 

maak dit moontlik om jouself sowel as jou medemens lief te he, 
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sodat daar 'n vertrouensverhouding kan ontstaan tussen opvoeder 

en opvoedeling waarbinne hulle medeverantwoordelikheid aanvaar 

vir die verhouding. In die aktualisering van toereikende peda

gogiese engagement (volkome aanvaarding van mekaar}, beleef die 

kind nou sy eksplorasie, emansipasie, distansiering en objek

tivering as gedyende volwassewording (Jacobs, 1985: 5). Om 

liefgehe te word, maak dit ook moontlik om tot groepe te 

behoort en om met antler te identifiseer wat noodsaaklik is vir 

identiteitsvorming en volwassewording. Dit help ook die kind 

om in minder aangename situasies aan te pas en homself te wees, 

aangesien die toegeneentheid, toenadering en veilgheid wat 

pedagogiese liefde impliseer, bydra tot 'n realistiese selfkon

sep. 

2.2.3.2.2 Kennis 

Liefde sonder wedersydse kennis en begrip is nie moontlik nie. 

Volgens Moller (1985:43) beteken om iemand te ken nog nie dat 

daardie persoon volkome verstaan of begryp word nie. Begryping 

en begrip is omvattender begrippe as ken en kennis, om begrip 

vir iemand te he, sny dieper tot die wese van die mens. Vrey 

(1979:103) en Jacobs (1985:6) ondersteun bogenoemde wanneer 

hulle se dat kennis beteken dat die een deelgenoot die antler 

moet ervaar en volkome betrokke moet wees by mekaar en dat 

kennis 'n medebelewing impliseer wat empaties van aard is. 

Goeie kommunikasie is 'n voorvereiste vir 'n goeie kenver

houding. Uit bogenoemde is dit dus duidelik dat onderlinge 

kennis en_ begrip van mekaar as mens, mekaar se behoeftes en 

begeertes 'n voorwaarde is vir die vorming van die opvoe

dingsklimaat. 

2.2.3.2.3 Sorg 

"Kennis impliseer sorg. Die een moet vir die ander omgee, be

gaan wees oor die ander se welsyn, gesondheid, vreugde en leed" 

(Jacobs en Vrey, 1982:15). "Sorg is dus veel meer as die voor

siening van voedsel en kleding. Die ouer waak oor die welsyn 

van die kind, selfs as die kind meen dat hy dit nie nodig het 
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nie" (Vrey, 1979:104). Hierdie sorg en die skep van 'n gebor

gensruimte verskaf steun aan die kind in sy moeilike emansi

pasie (Jacobs,1985:8). Selfs al misluk die kind in sy op-weg

wees na volwassenheid, is daar steeds sorg en omgee. 

2.2.3.2.4 Respek 

Respek impliseer 'n onvoorwaardelike aanvaarding en positiewe 

agting vir mekaar as mens. Ware respek lei tot 'n posi ti ewe 

menswaardigheid en 'n aanvaarding van die kind/persoon as 'n 

individualistiese unieke mens. Vrey (1979:105) se die volgen

de: "Respek impliseer aktiewe besorgdheid en dat die een die 

beste vir die ander gun. Respek vereis dat jy, jy moet bly en 

nie 'n soort afbeeldsel en refleksie van my moet wees nie. Jy 

moet as jy erken word". 

2.2.3.2.5 Vertroue 

Indien liefde, kennis, sorg en respek teenwoordig is in 'n 

verhouding kan daar vertroue wees. Vertroue in 'n verhouding 

is noodsaaklik om veilig te voe! en om saam met die ander 

persoon te waag. Vertroue kan dus ook gesien word as 'n ba-

siese voorwaarde vir die stig van interpersoonlike verhoudinge 

en relasievorming. Landman et al. ( 1977: 60) soos aangehaal 

deur Jacobs (1985: 10) se dat pedagogiese steungewing nie kan 

geskied sander 'n wedersydse vertroue tussen volwassene en kind 

nie, aangesien dit hierdie vertroue is wat die kind in staat 

stel om te kan waag. 

2.2.3.2.6 Eerlikheid 

"Volkome kongruensie, egtheid of eerlikheid kan slegs bestaan 

wanneer al 'n persoon se kommunikatiewe gedrag in 'n persoon

like perseptuele konteks geskied. Wanneer iemand dus volkome 

eg of eerlik is, kommunikeer hy werklik sy gevoelens op s6 'n 

wyse dat alma! presies weet waar hulle met horn staan" (Jacobs, 

1985: 12) . Di t is dus duidelik dat die volwassene deurgaans 

eerlik en opreg moet optree teenoor die kind in die opvoe-
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dingsverhouding, sodat die kind presies sal weet waar hy met 

die volwassene staan en wat presies van horn verwag word. Op 

die wyse sal die kind die volwassene as konsekwent beleef, wat 

sal bydra tot standvastige en doelgerigte gedrag by die kind. 

2.2.3.2.7 Verantwoordelikheid 

Verantwoordelikheid impliseer dat die opvoeder antwoord op die 

kind se noodroep deur verantwoordelikheid te aanvaar vir die 

opvoedeling se steungewing en begeleiding tot volwassenheid. 

Dit impliseer ook dat die opvoeder en opvoedeling medever

antwoordelik is vir die stig van 'n vertrouensverhouding en 'n 

kenverhouding waarbinne die opvoedeling horn met vertroue, 

respek en liefde sal oorgee aan die opvoeder se leiding. 

Hierdie verantwoordelikheid moet egter gesien word as 'n 

verantwoordelikheid tot vryheid, sodat die opvoeder alleenlik 

verantwoordelikheid vir die opvoedeling sal aanvaar tot tyd en 

wyl die opvoedeling a~ndui dat hy self in staat is om 

verantwoordelikheid te aanvaar. 

2.4 ENKELE ANDER BEGRIPPE 

2.4.l Opvoedkundige Sielkunde 

Die opvoedkundig_e sielkunde vind sy begronding in die opvoe

dingsverskynsel. Volgens Vrey (1979:5-8) handel dit in die 

eerste instansie oor wie die betrokkenes in die opvoedingsitu

asie is, te wete die opvoedeling en die opvoeder, en tweedens 

handel di t oor die wat van die betrokke persone. Hierdie 

wetenskap le horn toe op die beskrywing van die feite aangaande 

die kind as opvoedeling en die volwassene as opvoeder. Bene

wens die bestudering van die feite aangaande kinderontwik

keling met opvoedingshulp, word ook fei te aangaande die op

voeder as hulpverlener en begeleier van die kind bestudeer. 

Die kind se relasies en sy besondere betekenisgewing daaraan, 

betrokkenheid daarby en ,belewing daarvan in sy besondere kul

tuur, word ook bestudeer. Die kind leer al wordende en word al 

lerende en dus verloop grootword en leer wisselwerkend en 
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'{Oortdl)rend interafhank.).ik van mekaar. Die leerverloop/leer

proses word dus ook volledig bestudeer. Die opvoedkundige 

sielkunde sien die sielkundige gebeure in pedagogiese perspek

tief, naamlik die wordende kind besig met selfaktualisering. 

Dit gaan voortdurend om die kind in totaliteit wat binne 'n eie 

kultuur en situasie met opvoedingshulp 'n leefwereld stig. 

Van Niekerk (1986: 11) sien die opvoedkundige sielkunde 

as: "daardie dissipline wat veral gerig is op die ontwikkelende 

kind in die skoolopset. Die aanname word gemaak dat die 

opvoedkundige sielkundige in aansluiting by die leerteoriee, 

die kennisplatf orm aan die onderwyser moet voorsien betref f ende 

die kind se fisieke-, fisiologiese-, intellektuele-, persoon

likheids-, morele- en etiese groei, sodat die sal weet hoe om 

die leerproses te stuur om motivering te optimaliseer en om die 

kind te help om te ontwikkel"(vergelyk Sprinthall & Sprinthall, 

1977). Met besondere verwysing na die Opvoedkunde en 

Sielkunde, kan op die volgende ooreenkomste en 

vooronderstellinge met betrekking tot die studieterrein verwys 

word: 

1. Albei het die mens as studie-objek. 

2. Albei het die ontwikkeling van die mens, as studie-objek. 

3. Voorond~rstellinge met betrekking tot die studieterrein moet 

dus insluit dat die mens slegs vanuit die mens self verstaan 

kan· word. 

4. Oat die mens as betekenisgewende wese 'n ope vraagstuk bly 

en nie finaal deurgrond kan word nie. 

5. Oat daar al tyd van die mens as totali tei t ui tgegaan moet 

word (Van Niekerk, 1986:35). 

Samevattend kan dus gese word dat die opvoedkundige sielkunde 

as wetenskap sy begronding vind in die opvoedingsverskynsel, 

maar met die fokus op die sielkundige ontwikkeling van die to-
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tale konkrete kind in sy leefwereld. Die studieterrein handel 

eerstens oar die verskillende deelgenote in die opvoedingssitu

asie, naamlik die opvoeder (ouer/volwassene) en opvoedeling 

(kind) en tweedens oak oar al die verskillende fasette van die 

kind se leefwereld en die opvoedingssi tuasie. "Di t kan dus 

as' t ware beskou word as die ·kyk deur 'n pedagogiese bril na 

die konkrete empiriese werklikheid, naamlik die 'wordende kind 

besig met selfaktualisering" (Vrey, 1979:8). 

2.4.2 Leefwereld 

Soos reeds voorheen volledig beskryf, orienteer die kind horn 

toenemend in sy leefwereld deur sy betekenisgewing aan, betrok

kenheid by en belewing van sy verskillende relasies. Vanwee al 

hierdie betekenisvolle relasies kan ans se die kind is gere

lasioneerd. Vrey (1979:15) se dat die leefwereld van die kind 

beskou kan word as 'n netwerk van relasies met objekte, mense 

idees, homself ensovoorts en dus veel meer behels as net die 

geografiese wereld waarin hy horn bevind. "Hierdie gestalt van 

betekenisvolle relasies wat die individu konstitueer, vorm sy 

leefwereld". 

V9lgens die opvoedkundige sielkundige benaderingswyse konsti

tueer die kind sy leefwereld deur die empiriese voltrek

kingswyses van betekenisgewing, betrokkenheid en belewing. Die 

selfkonsep kan beskou word as die kern van die leefwereld, 

aangesien dit die selfkonsep van 'n persoon is wat sy betrok

kenheid met en sy belewing van sy wereld en leefwereld mede

bepaal, asook sy selfaktualisering met opvoedingshulp rig 

(Pienaar, 1991: 11). 

Aangesien die kind horn voortdurend in nuwe situasies en 

relasies in sy leefwereld bevind, waaraan hy opnuut betekenis 

moet gee, is die leefwereld nooi t staties nie. Deur hierdie 

betekenisgewing word 'n ryker leefwereld van betekenisse voort

durend gekonstitueer. 

2.5 SLOT 
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Die skrywer se doel met die skryf van die hoof stuk is om die 

gemeenskaplike verstaan van hoofstuk 3 vir lesers makliker te 

maak. Vervolgens sal die Relasieterapieteorie as verantwoord

bare opvoedkundige sielkundige teorie dan nou volledig in 

hoofstuk 3 beskryf word. 
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HOOFSTUK 3. 

DIE RELASIETERAPIETEORIE:'N OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE TEORIE 

3 .1 INLE ID ING 

Ten einde 'n opvoedkundige sielkundige teorie daar te stel wat 

deur terapeute gebruik kan word, is dit nodig om eers te kyk na 

wat beskou kan word as psigoterapie. Corsini (1984:1) gee die 

volgende definisie: "Psychotherapy is a formal process of 

interaction between two parties, each party usually consisting 

of one person but with the possibility that there may be two or 

more people in each party, for the purpose of amelioration of 

one of the two parties relative to any of the following areas 

of disability or malfunction or any combination thereof: 

cognitive functions (disorders of thinking), affective func

tions (suffering or emotional discomforts), or behavioral func

tions (inadequacy of behavior) with the treatment party having 

some theory of personality's origins, development, maintenance 

and change and some modality of treatment logically related to 

the theory, with the treatment party generally having pro

fessional and legal approval to act as a therapist". Van 

Niekerk (1986:18) sien psigoterapie as die verwoording van die 

psigiese lewe van die kind-in-opvoeding ten opsigte van wording 

en leer. Belangrike punte wat uit bogenoemde voortspruit, is 

dat daar: 

1. altyd twee of meer persone betrokke is by die terapeutiese 

proses en in die opvoedkundige sielkunde gewoonlik 'n op

voedeling (kind) en 'n opvoeder(volwassene). 

2. dat 'n problematiese opvoedingsituasie (wordings- en/of 

leergeremdhede) as 'n voorwaarde vir terapeutiese inter

vensie beskou kan word en 

3. dat die terapeut oor 'n geskikte persoonlikheidsteorie moet 

beskik waarvolgens hy sy terapie beplan en toepas. 
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In hoofstuk 1 is reeds aangedui dat daar in die opvoedkundige 

sielkunde 'n behoefte bestaan om weg te breek van die huidige 

eklektiese karakter van opvoedkundige sielkundige teoriee, 

(vergelyk ook Van Niekerk (1986:voorwoord) en om 'n teorie daar 

te stel waar die persoonsontwikkeling en volwassewording van 

die kind van binne sy opvoedingsgesitueerdheid aangespreek 

word. Die doel hiermee is om 'n groter eenheidsbenadering daar 

te stel by die professionele bemoeienis met die kind wat horn in 

'n problematiese opvoedingsituasie bevind. As gevolg van die 

kompleksiteit van menslike gedrag moet dit egter duidelik 

gestel word dat geen enkele teorie die volle waarheid omvat 

nie, maar slegs 'n deel van die waarheid. Die doel van hierdie 

hoofstuk is dan om 'n opvoedkundige sielkundige teorie daar te 

stel wat ook in 'n terapeutiese praktyk gebruik kan word. 

Die Relasieterapieteorie, 'n opvoedkundige sielkundige teorie, 

soos oorspronklik ontwikkel deur Jacobs, Oosthuizen en Vrey, 

sal dus vervolgens deur die skrywer in die hoofstuk volledig 

teoreties uiteengesit en uitgebrei word en die essensies van 

die teorie sal volledig bespreek word. 

3.2 DIE RASIONAAL VAN RELASIETERAPIE AS OPVOEDKUNDIGE 

SIELKUNDIGE TEORIE 

For the potential of the oak lies vibrating within the atomic 

structure of the acorn, as does the flower live within the bud 

and the Self within man. 

Master Subramuniya,Cognizantability 

Die pasgebore baba beskik oenskynlik oor weinig vermoens en is 

totaal afhanklik van die volwassenes in sy wereld om te oor

leef. Tog word daar deur die familie en gemeenskap groot 

verwagtinge gekoester, byvoorbeeld deur pa: nMy seun gaan nog 

Springbok word, n of ma: "My kind gaan 'n gelukkige kind wees," 

ensovoorts. Dit wil dus voorkom asof die kind alhoewel hul

peloos gebore, tog oor sekere genetiese eienskappe beskik en 

asof die gemeenskap die verwagting koester dat die hulpelose 
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sal word. Hier in speel die ouers 'n baie belangrike rol, 

aangesien dit hulle is wat die vroegste goedkeuring/waardering 

reflekteer. Hulle bepaal die kind se omgewing/leefwereld deur 

liefde te gee of te weerhou, straf en belonings uit te dee! en 

deur te dien as rolmodelle en voorbeelde. Of dit we! sal ge

beur, sal hoofsaaklik afhang van die kind se betekenisgewing 

aan, betrokkenheid by, en belewing van sy verskillende relasies 

waarin hy horn bevind. Uit hierdie relasies ontstaan die kind 

se aanvanklike ervaringe dat hy 'n "self" is (Jacobs en Vrey, 

1982:8). As bewuste wese word hy dus toenemend bewus en gee hy 

betekenis aan sy wereld rondom horn en word hy sodoende 

georienteer daarteenoor (vergelyk Purkey, 1970:29). 

Hierdie betekenisgewing aan, betrokkenheid by en belewing van 

die persoon se verskillende relasies het tot gevolg dat hy horn 

nie net toenemend beter orienteer in sy wereld nie, maar dat hy 

ook homself as mens leer ken. Dit doen hy deur iden

titeitsvorming, hy bevind horn byvoorbeeld in 'n lOOm wedloop 

(relasie met 'n objek) en wen die wedloop. Sy betekenisgewing 

daaraan is dat hy vinnig is, sy belewing daarvan dat wen en 

erkenning lekker is en sy betrokkenheid word verhoog deurdat hy 

nou harder oefen. Hieruit vorm hy dus 'n "atleetidentiteit". 

Net so vorm die persoon ook vele ander identiteite, byvoorbeeld 

'n geslagsrolidentiteit, 'n liggaamsidentiteit, 'n familie

identiteit ensovoorts. Deur hierdie identiteite leer die per

soon homself dus ken as atleet, seun, kind ensovoorts en beant

woord hy die vraag: "Wie is ek ten opsigte van my verskillende 

relasies?" 

Namate die kind ouer word, begin hy onderskei tussen die self 

en die omgewing. "Wanneer die stadium bereik word, begin die 

kind van 'n eie identiteit bewus raak, en vorm hy dus 'n 

selfidentiteit. Die ontwikkeling van hierdie selfidentiteit 

vereis 'n daadwerklike betrokkenheid en betekenisgewing aan die 

liggaamlike en psigiese self en sy ekstensiteite. Hierdie 

selfidentiteit is tot 'n hoe mate 'n kognitiewe aangeleentheid, 

aangesien die persoon kognitief 'n beeld van sy selfidentiteit 

moet voorstel ten einde daartoe in staat te wees om die vraag: 
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'Wie is ek as persoon?' te beantwoord" (Jacobs en Vrey, 

1982:18). 'n Persoon se selfidentiteit kan dus gesien word as 

die gestalt van al sy verskillende identiteite en sy selfbeeld 

eintlik as 'n sinoniem hiervoor, aangesien die selfbeeld die 

persoon se voorstelling is van al sy identi tei te en dus sy 

selfidentiteit. 

Die selfidentiteit/selfbeeld van 'n persoon word voortdurend 

deur homself, deur selfgesprek geevalueer volgens sr eie sub

jektiewe norme en hieruit ontstaan dan sy selfkonsep. 'n 

Persoon se selfkonsep is dus sy idee of voorstelling van 

homself. Hierdie idee kan soms vaag wees en die meeste van die 

oortuigings is onbewus gevorm uit vorige ervaringe soos suk

sesse en mislukkings, asook vernederings deur en aanprysings 

van mense wat vir die persoon belangrik is, of was. Tog is dit 

altyd teenwoordig (Jacobs en Vrey, 1982:7). Uit bogenoemde is 

dit dus duidelik dat die vorming van 6f 'n realistiese- 6f 'n 

onrealistiese selfkonsep sal afhang van die opvoedingsklimaat 

waarin selfkonsepvorming plaasvind. Van Niekerk (1986:31) 

sluit hierby aan wanneer hy se dat die mens, solank as wat hy 

kind is, sy persoon binne opvoedingsverband verwerklik (ver

gelyk ook Van Niekerk, p19-26) . 

Indien 'n persoon nie daarin slaag om deur sy betekenisgewing 

aan, betrokkenheid by en belewing van sy relasies betekenis te 

gee aan sy "self" nie, kan identiteitsvorming nie plaasvind nie 

en bestaan die moontlikheid van identiteitsverwarring of iden

titeitsdiffusie en voortspruitend daaruit 'n onrealistiese 

selfkonsep en afwykende gedrag. Dit het tot gevolg, die onrea

listiese verwerkliking van die opvoedkundige sielkundige essen

sies, die essensies van wording en leer asook die ontoe

reikende verwerkliking van die fundamenteel-pedagogiese essen

sies. Die gevolg is kinders wat wordings- en/of leergeremd is 

en hulle in 'n problematiese opvoedingsituasie bevind (Pienaar, 

1991: 5) • Hierdie problematiese opvoedingsi tuasie manifesteer 

gewoonlik in versteurde gedrag/handeling en versteurde relasies 

wat volgens Jacobs en Vrey (1982:27) 'n simptoom is van 'n 

onrealistiese selfkonsep as gevolg van identiteitsdiffusie. 
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onrealistiese selfkonsep as gevolg van identiteitsdiffusie. 

Jacobs (1981:150) som bogenoemde soos volg op: "Die essensies 

naamlik: betekenisgewing, belewing, betrokkenheid en selfak

tualisering saam met die vooronderstellings, naamlik die 

vorming van relasies, die leefwereld en die opvoedingsklimaat 

vorm die basis, die fondament waarop die intrapsigiese 

struktuur, naamlik die ek, selfidentiteit en selfkonsep staan. 

Die intrapsigiese onderlinge wisselwerking van hierdie struk

tuurkomponente is verantwoordelik vir die persoon se ui tein

delike gedrag." 

Ten einde 'n ontoereikende selfidentiteit en onrealistiese 

selfkonsep te verberg, ontwikkel die persoon/kind verdedigings

meganismes en omhul hy sy "self" met verskillende lae wat horn 

moet beskerm teen gevare. Volgens Rogers (Meyer et al., 1988: 

411) het verdedigende gedrag die behoud van die selfkonsep ten 

doel en neem dit die vorm aan van verdraaiing, of ontkenning 

van ervaring. Hierdie toestand van onsekerheid, gee aanleiding 

tot angs, maar om die verdedigingsmeganismes te los, kan die 

"self" vernietig. Hierdie onrealistiese betekenisgewing deur 

die kind aan sy relasies, lei gevolglik tot opvoedingsnood en 

'n behoefte aan ingryping deur 'n terapeut deur middel van 

terapie. Jacobs en Vrey (1982:89) se: '"Terapie is egte beteke

nisgewing aan die self, sodat 'n realistiese identiteit kan 

ontplooi". Terapie sal dus daarop gemik wees dat die persoon 

egte betekenisse moet toeken aan sy "self" in sy relasies binne 

'n gesonde opvoedingsklimaat, sodat hy deur steungewing van 'n 

opvoeder gehelp kan word om te kom tot: 

• Realistiese betekenisgewing aan, 'n hoe mate van betrok

kenheid by, en 'n aangename belewing van sy verskillende 

relasies. 

• Realistiese identiteitsvorming en 'n aanvaarding van sy 

identiteite. 

• Die vorming van 'n selfidentiteit/selfbeeld sodat hy die 

vraag: "Wie is ek as persoon?" kan beantwoord. 
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• Die vorming van 'n realistiese selfkonsep deur selfgesprek, 

ten einde die opvoedkundige sielkundige essensies, die 

fundamenteel-pedagogiese essensies en die essensies van 

wording en leer te kan verwerklik om te kan vorder op die 

pad van volwassewording en uiteindelike selfaktualisering. 

• Realistiese, beter selfkennis. 

In relasieterapie is di t die terapeut se doelstelling om die 

klient aan die hand van bewuswording, verkenning en verper

soonliking by sy selfgesprek uit te bring (De Klerk, 1990:8). 

'n Klient wie se betekenisgewing aan, belewing van en betrok

kenheid by sy, of van sy relasies onrealisties is, vorm 'n 

onrealistiese negatiewe selfkonsep wat kristalliseer in proble

matiese/ ongewenste gedragspatrone. So 'n klient kan dan alleen 

werklik gehelp word as die wesenlike aspekte (skeefgeloopte 

relasies) onderliggend aan sy probleem geldentifiseer word. Om 

dit te identifiseer is dit nodig dat die klient eerstens, met 

behulp van die terapeut, bewus moet word watter relasies 

skeefgeloop het (bewuswording) , daarna moet die aanmeldings

probleem in diepte ontleed word (verkenning), sodat die klient 

insig en begrip in sy persoonlike probleem kan ontwikkel ten 

einde dit vir homself te kan uitklaar/oplos (verpersoonliking). 

Binet soos aangehaal deur Oosthuizen en Jacobs ( 1985: 7) het 

reeds in 1905 gese dat intelligensie 'n algemene bekwaamheid is 

om by leer en onderrig baat te vind. As doelmatige kognitiewe 

begeleiding dus deur die terapeut gedoen word, sal die mens as 

kognitiewe/bewuste wese ook bewus kan word/gemaak word van sy 

probleme/ ongewenste gedrag of skeefgeloopte relasies. Volgens 

De Klerk (1990:2) sal 'n persoon wat bewus is van sy probleem, 

dan ook erken dat hy 'n probleem het en so 'n persoon sal 

moontlik ook gewillig wees om die probleem op te los. Hierdie 

intensionele geneigdheid kan dan as moti vering dien om die 

probleem verder te ontleed (verkenning) en 'n oplossing daar

voor te·soek (verpersoonliking). 
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Ten einde in relasieterapie bewuswording, verkenning en 

verpersoonliking as die verloopstrukture in die terapeutiese 

proses te laat plaasvind, is 'n positiewe opvoedingsklimaat 

nodig. 'n Positiewe opvoedingsklimaat (liefde, kennis, sorg, 

respek, vertroue, eerlikheid, verantwoordelikheid) en 'n sensi

tiewe terapeut sal daartoe lei dat 'n klient homself ontvanklik 

sal maak vir terapie. Sodoende sal hy deur bewuswording, ver

kenning en verpersoonliking gelei word om sy probleemgedrag te 

verander deur realistiese betekenisgewing aan, betrokkenheid by 

en belewing van sy verskillende relasies om te kan kom tot die 

vorming van 'n realistiese selfkonsep deur selfgesprek wat 

selfaktualisering en 'n gesonde opvoedingsi tuasie tot gevolg 

sal he. 

Die aanmeldingsprobleem of funksioneringsbeeld (problematiese 

gedrag) is die vertrekpunt van diagnose in relasieterapie. Dit 

is die bewuswording, vir die klient en vir die terapeut, van 

die probleem. Met die f enomeenbeeld word daar op die probleem 

as sodanig gefokus. Dan word aan die hand van die klient se 

relasiebeeld (sy eie betekenisgewing aan sy relasies met sy 

ouers, onderwysers/skool, portuur, die self, objekte en idees) 

verkenning gedoen, sodat hy ui teindelik by sy selfgesprek/ 

homself kan uitkom. Dit bring die klient by sy persoonsbeeld 

en selfgesprek uit wat dan aanleiding gee tot die verper

soonliking van sy probleem. Deur die verpersoonliking van sy 

probleem behoort die klient dan sy onrealistiese betekenis

gewing aan, betrokkenheid by en belewing van sy relasie(s) te 

verander sodat hy sal kom tot 'n realistiese selfgesprek en die 

vorming van 'n realistiese positiewe selfkonsep wat 'n gesonde 

opvoedingsituasie en 'n positiewe gedragspatroon tot gevolg sal 

he. 

3.3 'N KORT SAMEVATTING VAN RELASIETERAPIE AS OPVOEDKUNDIGE 

SIELKUNDIGE TEORIE 

Die mens is 'n bewuste, veelfasettige en gerelasioneerde wese, 

in die sin dat hy in verskillende relasies in sy leefwereld 

staan en daaraan betekenis gee. Die volgende betek~nisvolle 

relasies word deur Jacobs & Vrey (1982:56) genoem: relasies met 
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ouers, onderwysers, portuur, objekte en idees en relasies met 

die self. Deur die wisselwerking tussen die self en sy 

leefwereld word aan elk van hierdie relasies betekenis gegee, 

is hy op 'n bepaalde manier by elkeen betrokke en beleef hy 

elkeen op 'n unieke manier hoofsaaklik as positief of negatief. 

So orienteer die mens homself in sy leefwereld. 

Uit hierdie relasies, deur identiteitvorming, vorm die mens 

verskillende identiteite wat kulmineer in 'n selfidentiteit. 

Hierdie selfidentiteit word dan deur middel van intrapsigiese 

selfgesprek subj ektief deur die persoon geevalueer, wat tot 

gevolg het die vorming van 'n selfkonsep. Hierdie selfkonsep 

as simptoom van identiteitsvorming is dan die bepaler van 

gedrag. 

Die basis van die teorie handel oor die intrapsigiese struk

tuur, (die self (ek en my), identiteitvorming, die self

identiteit en die vorming van 'n selfkonsep deur intrapsigiese 

selfgesprek), om deur die wisselwerking tussen betekenisgewing, 

betrokkenheid en belewing tot selfkennis te kom. Deur die 

wisselwerking met die self tussen ander dele van die leef

wereld, word identiteitsvorming deur betekenisgewing, betrok

kenheid en belewing bewerkstellig wat lei tot 'n selfiden

ti tei t. Deur hierdie wisselwerking word inhoud aan die self 

gegee. Elkeen van hierdie identiteite wat ek vorm, het 'n 

invloed op die persoon, sy relasies en dus sy algemene funk

sionering as . mens. "Die essensies, te wete betekenisgewing, 

belewing, betrokkenheid en selfaktualisering saam met die 

vooronderstellings, te wete die vorming van relasies, die 

leefwereld en die opvoedingsklimaat, vorm die basis of fonda

ment waarop die intrapsigiese struktuur, te wete die ek, die 

self, identiteit en selfkonsep, staan. Die intrapsigiese 

onderlinge wisselwerking van hierdie struktuurkomponente is 

verantwoordelik vir die persoon se uiteindelike gedrag, wat lei 

tot selfaktualisering. Indien hierdie gedrag problematies is, 

moet diagnose en terapie by hierdie intrapsigiese struktuur 

begin en deurwerk tot by die basis, te wete die voor

onderstellings" (Jacobs, 1982:24). 
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Die vertrekpunt van relasieterapie is die persoon se subj ek

tiewe evaluering, deur betekenisgewing, belewing en betrok

kenheid (intrapsigiese selfgesprek) van homself (sy selfiden

titeit) wat lei tot die vorming van sy unieke selfkonsep. Die 

selfkonsep wat die antwoord is op die vraag: "Hoe lyk ek?", of 

"Wat is my persoonlike betekenisgewing aan en belewing van 

myself?" Die persoon (die ek, die self, identiteite, selfiden

titeit en selfkonsep) en sy subjektiewe belewing van, betrok

kenheid by en betekenisgewing aan, sy relasies, leefwereld en 

homself is dus die kern van die teorie. 

Relasieterapie plaas dus besondere klem op die persoon se 

selfgesprek waardeur hy sy selfkonsep vorm en die belangrike 

rol wat dit in sy funksionering speel. Selfkonsep is dus 'n 

simptoom van identiteitvorming wat 'n persoon se gedrag veroor

saak. "Dit lyk dus regverdig te wees om te se dat die 

opvoedkundig-sielkundige essensies te wete betekenisgewing, 

betrokkenheid en belewing die bepalers van menslike gedrag is 

na binne, deur middel van die vorming van die selfkonsep, wat 

op sy beurt weer na buite lei tot die vorming van relasies wat 

lei tot selfaktualisering" (Jacobs en Vrey 1982: 30). Hiermee 

word die rol wat die persoon self in die bepaling van sy gedrag 

speel, beklemtoon. Die selfkonsep tree op as moderator

veranderlike van gedrag (Vrey, 1979:101). Vergelyk ook Meyer 

et al. (1988:397) wanneer hulle se: "Die persoon ontwikkel dus 

ook 'n bepaalde siening van homself, wat Rogers die selfkonsep 

noem, en wat volgens horn ook 'n belangrike rol in die bepaling 

· van ge,dr ag spee l . '" 

Die belangrikheid van die opvoeders/terapeute/voorligters in 

die teorie le daarin dat hulle sal meewerk tot die skep van 'n 

opvoedingsgesitueerdheid/opvoedingsklimaat wat die individu sal 

toelaat om tot realistiese selfkonsepvorming te kom, sodat hy 

sy vol le potensiaal kan aktualiseer. Met ander woorde tot 

selfaktualisering kan kom, of anders gestel,, dit w6rd wat hy 

kan word, wil word en behoort te word. 

Die onderwyser moet as persoon 'n verantwoordelike volwassene/ 

opvoeder wees wat deur sy voorbeeld en sensitiwiteit die 
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opvoedeling lei en ondersteun tot realistiese betekenisgewing 

aan, betrokkenheid by en belewing van al sy relasies, sy 

leefwereld en homself. 'n Besondere sensitiwiteit is nodig om 

terapie korrek te kan doen. Roets (1991:98) se die volgende 

oor die rol van sensitiwiteit in terapie: "Van die voorligter 

word verwag om met vertroue sy terapie tegemoet te gaan en nie 

bang te wees om terapie te doen nie. Vanuit die kennis van 

homself, die opvoedeling, die probleem en die hipoteses, moet 

hy terapie beplan. Hy moet oor die vermoe beskik om sy terapie 

aan te pas volgens die opvoedeling se probleem, persoonlikheid 

en vordering. Hy moet weet wanneer om terapie te wysig, te 

staak, of om terug te gaan na klimaatstigting. Ten slotte moet 

hy vanuit 'n teoretiese raamwerk werk en as dit in die persoon 

se belang is, nie paniekerig aan een beskouing vasklou nie. 

Dit spreek vanself dat die effektiewe voorligter oor genoegsame 

kennis van antler teoretiese beskouinge sal beskik, tot so 'n 

mate dat hy dit saam met sy uitgangspunt as 'n tegniek kan 

gebruik." 

Wanneer 'n problematiese opvoedingsituasie ontstaan, moet diag

nose en terapie by die intrapsigiese struktuur.begin en deur

werk tot by die basis, te wete die vooronderstellings. Diag

nose in relasieterapie word met behulp van Jacobs se 

idiografiese navorsings- en diagnoseringsmodel gedoen. Terwyl 

terapeutiese begeleiding aan die hand van bewuswording, verken

ning en verpersoonliking gedoen word om die persoon by sy 

selfgesprek en probleem uit te bring. So verkry hy selfkennis 

en word die skeefgeloopte relasies reggestel dat die persoon 

kan kom tot realistiese betekenisgewing, ~etrokkenheid en 

belewing. 

Hierdeur is die opvoedeling in staat om bo sy skynbare 

beperkinge as mens uit te styg en bo homself te transendeer wat 

horn in staat sal stel om al sy gegewe moontlikhede te reali

seer, of anders gestel, tot selfaktualisering te kom. Die 

opvoeder/terapeut het as hoofdoelwit die daarstelling van 

selfaktualiserende en selftransenderende mense. Maslow (1971: 

183) se hieroor: "The chief goals of the ideal college, in 

other words, would be the discovery of identity and with it, 
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the discovery of vocation". Selfaktualisering moet gesien word 

as die gevolg van 'n realistiese selfkonsep, gevorm deur 

realistiese betekenisgewing aan, belewing van en betrokkenheid 

van 'n persoon by al sy relasies, leefwereld en homself en nie 

as 'n doelstelling van die terapeutiese program van Rela

sieterapie nie. 

Klem in die teorie word gele op die bestudering van die persoon 

in totaliteit in sy leefwereld en die aktiewe rol wat die 

individuele persoon self speel in die verwesenliking van sy 

inherente potensiaal. Die teorie kan dus as 'n humanisties

kogni tiewe denkrigting beskou word en die terapie as 'n 

klientgesentreerde terapie. 

3.4 DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN RELASIETERAPIE AS 

OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE TEORIE 

Diagram 3 
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3.5 DIE ESSENSIES VAN RELASIETERAPIE 

3.5.1 Inleiding 

Sodra 'n kind as wordings- en/of leergeremd ge1dentifiseer word 

en opvoedingshulp nodig word om die probleem op te hef, word 

die terrein van die opvoedkundige sielkundige betree. As 

praktykgerigte wetenskap moet die opvoedkundige sielkunde en 

gevolglik ook 'n opvoedkundige sielkundige teorie voldoen aan 

die eis van wetenskaplikheid, waarin die klem laat val moet 

word op die wetenskaplike arbeid, houding of metodiek. In sy 

teorie moet visie op die kind, gesin, skool en samelewing uit

druklik aanwesig wees (Van Niekerk, 1986:33). 'n Wetenskaplike 

benaderingswyse is belangrik, sodat daar in die praktyk tot 

algemeen geldige uitsprake gekom kan word en die opvoedkundige 

sielkundige rekenskap kan gee van sy teorie wat as basis dien 

vir sy praktykontwerp. 

Dis belangrik dat die formulering van 'n teorie vir die opvoed

kundige sielkunde praktykgerig moet wees en sy basis moet vind 

in die opvoedingsgesitueerdheid en persoonsaktualisering van 

die kind. Opsommend stel Van Niekerk (1986: 34-35) dit soos 

volg: 

1. Begryping van en effektiewe praktykontwerp ten aansien van 

die persoonlikheidsafwykende kind stel dus as eerste voor

waarde 'n verklaring van sodanige afwykendheid na sy essen

sies. 

2. Ui t die voorafgaande vloei voort dat om 'n bepaalde ver

skynsel te verstaan, verklaar of te begryp, 'n diepgaande 

wetenskaplike kennis nodig is omtrent 'n bepaalde afgeba

kende kennis- of studiegebied, wat verkry is deur spesiale 

metodes of aanpakwyses, die noukeurige omskrywing, ordening 

en klassifikasie daarvan en ten slotte, die uitlegging van 

die kennis deur die ontdekking van bepaalde wette of 

reelmatighede wat die kennis beheers, of 'n verklaring van 

die onbegryplike in die kennis. 
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3. Hierdie kennis moet noodwendig, onder meer in verband staan 

met die menslikheid van die kind, in die sin dat die mens 

persoonlikheidsaktualiserend telkens intensioneel, gevoe

lend, aandaggewend, waarnemend, denkend, voorstellend, fan

taserend, memoriserend en memorerend, dit wil se beteke

nisgewend, op sy wereld gerig is. 

4. Die opvoedkundige sielkunde moet die verstelde verskyning 

van persoons- en opvoedingsessensies in sy eie begrippe be

s kryf. Dit is daarom voor-die-hand-liggend dat die 

opvoedkundige sielkundige, met die oog op 'n wetenskaplik

verantwoordbare beskrywing van die disharmoniese opvoe

dings- en persoonsdinamiek moet aansluit by daardie weten

skappe wat wel kan aanspraak maak op fundamentele uitsprake 

aangaande opvoedings- en persoonsdinamiek. Sy praktykge

rigte wetenskaplike insigte moet dus veral aansluit by 

daardie basiese wetenskappe wat die kind se ontwikkeling as 

werklikheidsverskynsel probeer verklaar en dit is veral die 

Opvoedkunde en die Sielkunde. 

3.5.2 Die psigiese lewe van die kind in opvoeding 

Die opvoeder in die opvo.edingsituasie word noodwendig ook met 

die kind se psigiese ontwikkeling gekonfronteer, maar dis be

langrik om daarop te let dat in die opvoedingsituasie dit nie 

oor die sielkunde as sodanig gaan nie, en ook nie om sielkunde 

wat op die kind toegepas word nie, maar om daardie momente wat 

uit die opvoedingsituasie voortspruit. De Wet & Van Zyl (1979: 

2-3) se dat met die psigiese lewe van die kind in opvoeding 

bedoel word, die versorging, gewoontevorming, leiding, vorming 

en opleiding van die kind uit 'n staat van bestemmingsloosheid, 

roepingloosheid, afhanklikheid, ontoerekenbaarheid, onverant

woordelikheid en onvryheid tot 'n staat van bestemde volwassen

heid wat onder andere onafhanklikheid, toerekenbaarheid, volle 

verantwoordelikheid en roepingsbewustheid insluit. 

Die psigiese lewe van die kind in opvoeding vind dus sy 

begronding in die opvoedingsverskynsel, maar met die fokus op 
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die sielkundige ontwikkeling van die totale konkrete kind in sy 

leefwereld. "Dit kan dus as't ware beskou word as die kyk deur 

'n pedagogiese bril na die konkrete empiriese werklikheid, 

naamlik die wordende kind besig met selfaktualisering" (Vrey, 

1979:8). 

Volgens Van Niekerk (1986:30) is die vraag dan wat as 'n 

verantwoordbare basis vir die ontwerp van 'n opvoedkundige 

sielkundige praktyk beskou kan word, want eers as daar 'n 

verantwoordbare vertrekpunt vir almal bestaan, kan uit een mond 

gepraat word. Volgens horn is dit dus voor die hand liggend om 

by die kind as persoon te begin, waarmee die terrein van die 

opvoedkunde en sielkunde dadelik betree word. Dit het ook 

reeds geblyk dat die mens, solank as wat hy kind is, sy persoon 

binne opvoedingsverband verwerklik. Aangesien die begrip, 

opvoedkundige sielkunde in hoofstuk 2, paragraaf 2.4.1. reeds 

volledig deur die skrywer beskryf is, sal met bogenoemde vol

staan word en nou gekyk word na die kind as persoon. 

3.5.3 Die kind-as-persoon 

Die kind is mens en P,ersoon en alhoewel hy in swakheid en 

onvermoe deur God geskape is, beskik hy oor vele potensiele 

vermoens as moontlikhede tot volwassewording. Om egter tot 

volwaardige volwassenheid te kan kom, is hy deur steungewing en 

vorming, van opvoedingshulp afhanklik om al sy inherente poten

sialiteite te aktualiseer. 

Scheler, (Van Niekerk,1986:19) se dat dit wat die mens tot 

per soon maak n~e le in 'n lewensstadium soos geopenbaar deur 

die psige en al sy funksies nie, maar op die vlak van die 

geestelike dimensie. Die onderskeid, volgens Scheler tussen 

mens en dier is dat die mens gees het, en dus persoon is, en 

die dier nie. Vol gens Vrey ( 197 9: 4 7) kan die mens as per soon 

buite homself tree, of anders gestel die mens kan transendeer 

bo die skynbare onmiddellike perke van ruimte en tyd en fisieke 

en psigiese vermoens (vergelyk Gunter 1985:72). 
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Navorsing op die terrein van die persoon en persoonlikheid 

bring die skrywer onder die indruk van die geweldige komplek

si tei t wat deur hierdie relatief eenvoudige en algemeen 

gebruikte terme verberg word. Tereg vra Hurlock (1974:6) "Is 

it something a few lucky people are born with, a gift from the 

gods? Or is it within the reach of everyone?" Baie navorsers 

is geneig om slegs op die uiterlike eienskappe van persoon

likheid te konsentreer en di t te beskou as verteenwoordigend 

van die "totale persoonlikheid". Hurlock (1974 :1) se byvoor-

beeld: "The person is a prisoner of his genes." Indien so 'n 

sienswyse algemeen aanvaar sou word, sou di t vir 'n per soon 

onmoontlik wees om sy persoonlikheid te "verander" of te 

"verbeter". Vrey ( 197 4: 1 7) weerspreek egter hierdie siening 

wanneer hy se: "Di t is logies dat 'n persoon persoonlikheid 

voorafgaan en 'n mens nie aan persoonlikheid kan dink sonder om 

van die persoon bewus te bly nie. "Allport(1961:25) sluit 

hierby aan wanneer hy se dat die term, persoonlikheid, nie net 

na die ui terlike/waarneembare deel van persoonlikheid verwys 

nie, maar ook na die persoon agter die waarneembare. Volgens 

Jacobs (1985: 104) verwys persoonlikheid na die tipiese eie van 

persoonwees. Die kind is persoon, maar hy is persoon in 

wording en die wording dui op die geleidelike ontplooiing van 

die persoonlikheid, met opvoedingshulp. Persoonlikheid vanuit 

'n opvoedkundige sielkundige perspektief kan dus gedefinieer 

word in terme van persoon en persoonlikheid, die ek, die self, 

identiteit, identiteitvorming, selfaktualisering en selfkonsep. 

Alhoewel daar in hoofstuk 2, toe die kind as persoon in para

graaf 2.2.2 beskryf is, onderskei is tussen begrippe soos die 

ek, die self, identiteit, selfidentiteit /selfbeeld en selfkon

sep, moet voortdurend in gedagte gehou word dat hierdie be

grippe onderskei kan word, maar nooi t van mekaar geskei kan 

word nie. Die mens as 'n fisieke (die objek-my), geestelike 

(die subjek-ek), psigiese (kognitiewe, affektiewe, konatiewe) 

en normatiewe wese is te alle tye 'n eenheid en is ook 

voortdurend in sy totali tei t betrokke by al sy handelinge en 

relasies. 
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Ne! (1968:19) wys daarop dat die persoon voortdurend rnoet 

antwoord op die aanspreking deur die wereld. Hy se: "Inten

sionele gerigtheid, keuses, beslissinge, aanspreking van die 

gewete, skuldgevoel, skeppingsvreugde, alles sit ingebed in 'n 

affektiewe oergrond as onafskeibare dee! van die eksistensie 

van die mens". Gunter (1985:72) sluit hierby aan as hy 

se: " ... die kind is van die begin van sy !ewe af ononderbroke 

betrokke en intensioneel gerig op die wereld van dinge en op 

ander rnense. Hy is dus 'n na buite intensioneel-gerigte en 

relasionele wese. "Die handelingsentrurn vir al die handelinge 

van die mens, ook vir sy ontwikkeling, is die persoon (Van 

Niekerk, 1986:19). Opvoedingshulp is egter nodig om die persoon 

te help om te antwoord op die aansprekinge van die wereld. 

In die opvoedkundige sielkunde is ons dus besig met die studie 

van die kind-as-persoon. Hy is as persoon gebore met aangebore 

rnoontlikhede wat sekere verrnoens en onverrnoens insluit. Hierin 

stern alle persone ooreen en is hulle gelyk. Die kern van 

persoonwees is sy geestelikheid, die ek, en ook hierin is alle 

persone gelykwaardig. In wisselwerking met en deur orientering 

in sy leefwereld stig die persoon relasies, en deur beteke

nisgewing, belewing en betrokkenheid word hy unieke persoonlik

heid deurdat die verskillende kornponente en rnoontlikhede van sy 

persoonwees deur identiteitsvorrning en selfontplooiing verge

stalt. Hieruit ontstaan 'n veelfassettige self en 'n selfiden

titeit wat deur selfgesprek en evaluering lei tot die vorrning 

van 'n unieke selfkonsep, wat as antwoord op die vraag: "Hoe 

lyk ek as persoon?" dien. 

Die kind as persoon is dus rnoontlikheid en al lerend en wordend 

besig om hornself te aktualiseer met opvoedingshulp. In die 

per soon/kind se ontwikkeling figureer die kogni ti ewe, die af

fektiewe, die konatiewe en die norrnatiewe baie prominent en 

daar sal kortliks by elkeen stilgestaan word. 

3.5.3.1 Die kognitiewe ontwikkeling van die kind-as-persoon 
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"~ n Aansienlike deel van die mens se lewe word beset deur 

relasies wat nie op die moment fisies teenwoordig is nie. 

Hierdie betrokkenheid vereis die voorstelling in die bewussyn 

van objekte, verhoudinge met mense, ervaringe en situasies 

waarteenoor die persoon stelling inneem. Oor die algemeen word 

hierdie voorstellings in die bewussyn, en die psigiese manipu-

lasies van die voorstellings, denke genoem. Om hierdie voor-

stellings te maak, is met kindwees gegee en ervaring toon ons 

dat die kind voorstellings kan maak, sodanige leiding kan volg 

en uiteindelik abstrak en krities kan dink" (Vrey ,1979:159-

160). Sieninge en omskrywinge ten opsigte van denke word 

dikwels vanuit 'n eie besondere lewens- of mensbeskouing gegee 

wat eensydig, onvolledig en geweldig uiteenlopend van aard kan 

wees. Die skrywer wil egter, vir die doel van hierdie proef-

skrif, konsentreer op 'n suiwer pedagogiese perspektief van 

denke en die rol wat dit speel in die kognitiewe ontwikkeling 

van die kind. 

Intelligensie figureer baie prominent in kognitiewe ontwikke

ling en volgens Van Niekerk (1986:22) verwys die meerderheid 

definisies na intelligensie as 'n kognitiewe vermoe wat te make 

het met die aanpassing van die organisme by sy omgewing. Van 

Niekerk in aansluiting by Prinsloo (1982:150) se dat die 

aktualisering van intelligensie die bedding vorm waarin die 

psigiese lewe sig voltrek aan die hand van ervaar, wil, beleef, 

ken en gedra, waarna ook as leerwyses verwys word. Die 

leerwyses van gewaarword, aandag-gee, waarneem, voorstel en 

fantaseer, dink en memoriseer word dus hierby ingesluit. Vir 

Stern (1914: 436) staan die aanpassingsgedagte ook voorop wan

neer hy se: "By intelligence modern psychology understands that 

general capacity by which a human being can successfully meet 

fresh demands of life through the help of mental effort." 

Intelligensieaktualisering is volgens van Niekerk (1986:22) "na 

grond en wese handelinge van sin- en betekenisgewing aan 

onbekende inhoud en het as doelstelling die ontvreemding van 

die werklikheid. "Die skrywer sal egter graag op bogenoemde 

wil uitbrei deur by te voeg dat aanpassing van sowel die 

persoon by sy leefwereld as van die leefwereld, by die persoon 
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plaasvind, waar die aanpassing van die per soon 'n beplande, 

deurdagte en verantwoordbare aanpassing is. Meyer (1971:7) se 

dat Allport se definisie van persoonlikheid, ten opsigte van 

aanpassing by die omgewing, nie net se dat die individu by sy 

omgewing aanpas nie, maar dat hy ook daaroor nadink en selfs 

soms sy omgewing bemeester. Gedrag en denke is dus nie slegs 

op aanpassing ingestel nie, maar ook op groei en vooruitgang. 

Indien dit so is, is dit dan ook waar dat die minder intelli

gente kind nie probleme so maklik sal bemeester, of kan aanpas 

by nuwe situasies soos die meer intelligente kind nie (vergelyk 

Le Roux (1979:77). Dit kan aanleiding gee tot spanning, 

eksplorasiE!-onwil, angstigheid en teruggetrokkenheid wat 'n 

merkbare effek kan he op sy selfkonsepvorming en persoonlikheid 

wat opvoedingsnood kan veroorsaak en horn meer afhanklik sal 

maak van opvoedingshulp. 

Dit is van groot belang vir opvoeding dat die gesonde kind se 

kogni ti ewe vermoens soos gewaarwording, waarneming, denke en 

memorisering so sal ontwikkel dat dit op leertake gerig kan 

word (Vrey, 1979:95). Bogenoemde is belangrik sodat die kind 

sal belangstel in die aktiwiteite van die volwassenes wat 

betrokke is by opvoedingshulp en daarby betrokke sal wil wees. 

Die gevolg hiervan is dat die kind al wordende sal leer en al 

lerende sal word (vergelyk Vrey, 1979:7). Op die manier sal 

die kind sy volle samewerking gee in die opvoedingsituasie en 

sinvolle leer en persoonsontwikkeling sal kan plaasvind. Binet 

soos aangehaal deur Jacobs & Oosthuizen (1985:7) het reeds in 

1905 van die standpunt uitgegaan dat intelligensie 'n algemene 

bekwaamheid is om by leer en onderrig baat te vind. 

Intelligensie word dikwels beskou as 'n algemene vermoe, maar 

later het die vraag tog ontstaan of intelligensie nie eerder 

die som van 'n aantal besondere vermoens is nie. Wechsler 

(Horrocks, 1968:291) definieer intelligensie byvoorbeeld 

as" ... the aggregate or global capacity of the individual to act 

purposefully, to think rationally and to deal effectively with 

his environment. It is global because it characterizes the 

individual's behaviour as a whole; it is an aggregate because 
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it is composed of elements or abilities which, though not 

entirely independant, are qualitatively differentiable. By 

measurement of these abilities we ultimately evaluate intel

ligence. But intelligence is not identical with the mere sum 

of these abilities however inclusive". Bogeno~de hou 'n 

belangrike implikasie vir opvoeding in, aangesien dit aantoon 

dat die kind/persoon nie net 'n stimulus-reaksie wese is nie, 

maar ook 'n denkende wese, met ander woorde 'n kennende, memo

riserende, konvergerend denkende, divergerend denkende en 

evaluerende wese. Die leerproses is dus nie net die vorming 

van assosiasies nie, maar ook die ontdekking, toepassing en 

evaluering van inligting. Dit is dus belangrik vir die opvoe

der om 'n goeie kennis te he van al die bekwaamhede wat deel 

ui tmaak van die leerproses, denke en die kogni ti ewe ontwikke

lingsvlak van die kind, sodat dit wat verwaarloos word in 

onderrig opgehef kan word en/of aandag aan gegee kan word en 

die kind se kognitiewe ontwikkeling gebalanseerd kan geskied. 

Die mens/persoon moet egter altyd as mens-as-totaliteit en 

mens-in-wereld benader word, wat impliseer dat die mens nooit 

'n geisoleerde totaliteit is nie, maar dat hy steeds in en 

teenoor sy leefwereld staan. Aangesien die ek die geestelike 

dimensie van 'n persoon is en beskou kan word as die stuurkrag 

agter al die mens se handelinge/denke, is dit moontlik om te se 

dat dit ook die setel is van norme, waardes, gewete ensovoorts. 

Hiervolgens gaan di t by die kogni tiewe ontwikkeling van die 

kind-as-persoon en by intelligensie nie net om 'n totale 

persoon in gesprek met sy wereld nie, maar ook om 'n persoon 

met waardes by wie die aanwending van intelligensie moet lei 

tot verantwoordelike besluite en optrede/gedrag. Sonnekus 

(Nel, 1963:217) se hiervan dat " ... die geestelike kern as setel 

van die persoon, die sentrale plek inneem ook wat die intel

ligensie in sy totaliteit met die persoon betref. Die persoon 

het dus deel in sy intelligensie deurdat hy vanuit die 

geestelike kern die somaties-psigiese setel van die intelli

gensie .kan aktiveer, rig, daaroor kan beslis en dit kan 

aanwend ... Op die wyse is die persoon dus direk gemoeid met sy 

intelligensie ... Ook dus via die persoonskern is die kind 
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aangesproke deur sy ouers as opvoeders en deur die pedagoog" 

(vergelyk Schoeman, 1966:41). Dit spreek dus vanself dat die 

kognitiewe opvoeding van die opvoedeling deur die opvoeder 'n 

verantwoordelike opvoeding, volgens bestaande gemeenskapwaardes 

moet wees, sodat die opvoedeling sy intelligensie op 'n verant

woordelike wyse sal gebruik. 

Die kind se kogni tiewe ontwikkeling word ook bepaal deur die 

kultuur waarin die kind horn bevind. Aangesien taal volgens 

Vrey (1979:161) onder meer ook 'n denkmedium is en dit objekte, 

konsepte, veralgemenings en verhoudings simboliseer, is dit 

duidelik dat die vlak van taal in 'n bepaalde gemeenskap sal 

bydra of afbreuk doen aan die kognitiewe ontwikkeling van 'n 

persoon. In die opvoedingsituasie moet die kind die betekenis 

van die taalsimbool sowel as die kodes en wyse van kodering van 

die taalsimbool leer ken, sodat hy taal as 'n denkmedium kan 

gebruik (vergelyk Vrey(l979:161). Die kultuur se waardes sal 

ook bydra tot die persoon se spesifieke betekenisgewing aan sy 

opvoedingsituasie en relasies. Denkwyses ontwikkel van eenvou

dig na meer kompleks en mense rondom horn en sy kultuur, 

beinvloed horn. "Hulle voorsien idees en konsepte deur groepe

ring en veralgemening vanuit die volwasse vormsisteme en 

volgens die waardes van die gemeenskap" (Vrey, 1979:171). 

Samevattend kan ons se dat die kognitiewe vermoens van die kind 

nie te bedink is, sonder om kennis te neem van betekenisgewing 

as sentrale kategorie (essensie) in die lewe van die 

ontwikkelende kind nie (Le Roux, 1979:76). Dit is ook belang

rik om met betrekking tot die opvoedingsdinamiek te weet dat 

metastabiliteit die hoogste is gedurende 

Volgens Sprinthall en Sprinthall (1977:95) 

die kinderjare. 

is bykans twee-

derdes van die mens se ui teindelike kogni tiewe moontlikheid 

·reeds beskikbaar teen die tyd dat hy ses jaar oud is. 

Betekenisgewing vind egter slegs plaas indien die kind intens 

betrokke is by sy verskillende relasies en opvoedingshulp, 

beskikbaar is. "Die kind se betrokkenheid met dinge en idees 

(wat dui op die kognitiewe) lei tot 'n bepaalde betekenis w~t 

hy daaraan heg". Elke relasie wat 'n persoon/kind stig of elke 
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lewensituasie waarin hy horn bevind, gaan gepaard met 'n sekere 

belewing, aangenaam of onaangenaam, wat sy toekomstige 

betrokkenheid sal bepaal en ook 'n unieke karakter sal verleen 

aan die betekenisse wat hy heg ( Le Roux, 1979:77). 

Volgens Oosthuizen (1985:9-10) beteken selfaktualisering: "Die 

kind word wat hy kan word, wat hy wil word en wat hy behoort te 

word. Dit wat die kind kan word, word grootliks bepaal deur sy 

eie psigiese en fisiese potensiaal en die manier waarop die 

potensiaal tot vermoens ontwikkel en as intelligensie, aanleg, 

liggaamsvermoens en persoonlikheidseienskappe soos deurset

tingsvermoens ensovoorts manifesteer. "Belangrik in die "kan 

word", is dat die potensiaal wel tot vermoens sal ontwikkel en 

daarom sal hy deurgaans opvoedingshulp moet ontvang om sy 

moontlikhede te laat ontwikkel. Die persoon se kogni tiewe 

ontwikkeling manifesteer in bepaalde gedragswyses of persoon

likheidstrekke, maar kan nie plaasvind sander opvoedingshulp 

van jongs af in sy wording tot persoonlikheid nie. Doelmatige 

kognitiewe begeleiding deur die onderwyser lei tot geordende 

kognitiewe psigiese lewensvoltrekking by die kind (Sonnekus & 

Ferreira, 1979:386). Leemtes in die kwaliteit van die kind se 

kognitiewe begeleiding kan lei tot leerprobleme by die kind. 

"Wanneer die onderwyser se kognitiewe begeleiding onbepland en 

ongeordend en die klasatmosfeer bedreigend en gespanne is, sal 

die leerling die lesgebeure en die lesinhoud as sinloos beleef" 

(Van Niekerk, 1986:205). Uit bogenoemde word die belangrike 

rol wat opvoeding en die opvoeder speel in die kogni tiewe 

ontwikkeling van die kind dus duidelik aangedui. 

3.5.3.2 Die affektiewe ontwikkeling van die kind as persoon 

Volgens Le Roux (1979: 78) kan die gevoelslewe van die kind 

onderverdeel word in emosies (gevoelens van groat sterkte wat 

van korte duur. is en gepaard gaan met kragtige liggaamlike 

verskynsels), stemminge (gevoelens van geringe sterkte en 

afwisselende' duur) en sentimente (sterk en langdurige gevoelens • · 

soos liefde of haat) . Hy se verder dat die primere skoolfase 

minder emosioneel belaai is as die sekondere skoolfase en dat 
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kinders emosionele- of gevoelsbande ontwikkel met sekere 

belangrike persone in hul lewens byvoorbeeld ouers, familie

lede, onderwysers en maats. Uit bogenoemde sou die aanname dus 

gemaak kan word dat kinders deur hul identifisering met 

belangrike persone in hul lewe affektief ontwikkel en ook leer 

hoe om emosies en gevoelens te beheer. Di t is dus belangrik 

dat die volwassenes waarmee die kind identifiseer emosioneel 

stabiel en verantwoordelik optree. 

Erikson (Van Niekerk, 1986:20-21), verdeel die kinderperiode in 

vyf kategoriee: Die eerste: van geboorte tot 18 maande, wat hy 

die periode van vertroue en wantroue noem; die tweede: van l~ 

tot 3 jaar, waarna hy verwys as die periode van selfstandigheid 

en skaamte; die derde: van 3 tot 6 jaar, die periode van 

inisiatief en skuldgevoelens; die vierde: van 6-12 jaar wat hy 

die jeugperiode noem, waar die kind 'n verlange ervaar om nuwe 

uitdagings te bemeester en die skool en portuurgroep 'n 

belangrike invloed uitoefen en die periode van adolessensie, 

tussen 12 en 18 jaar waartydens die differensiering van die eie 

gevoelens en emosies met betrekking tot die van ander plaas-

vind. Tydens die periode van vertroue en wantroue het die 

kind besondere behoefte aan liefdevolle fisieke kontak en die 

kwaliteit van versorging en meegaande gevoelens sal bepaal of 

vertroue of wantroue ontwikkel. 

Vol gens Cronj e et al ( 198 9: 34) reageer die pasgeborene ook 

reeds op die emosionele klimaat om horn en kan hy al sekere 

response toon, byvoorbeeld huil by die ervaring van onaangename 

stimuli. Fase twee is 'n fase van intense eksplorasie en 'n 

wegbeweeg van ouerlike afhanklikheid. Belangrik is om aan die 

kind die nodige vryheid te gee sodat hy kan eksploreer en hy 

vrylik sy omgewing en liggaam kan verken. Tydens die periode 

van inisiatief en skuld word die kind se identiteit as seun of 

dogter erg belnvloed en is aanvaarding van hulle as persoon, 

deur hul ouers, baie belangrik. Ondersteuning deur die ouers, 

maar genoeg vryheid om self te kan ontwikkel, is belangrik in 

die fase. Tydens die jeugtydperk word die gevoelens van 

onafhanklikheid wat tydens die vorige peri.odes ontstaan het, 
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ui tgetoets en ui tgebrei binne sosiale verhoudings bui te die 

gesinsituasie. Die adolessent begin ander se sienings aanvaar 

terwyl hy sy eie gevoelens en emosie differensieer en stabili

seer. 

Die pr1mere skoolfase is oor die algemeen nie so 'n emosioneel

belaaide tydperk soos die sekondere skoolfase nie en di t kan 

moontlik toegeskryf word aan die verskillende ontwikkelings

vlakke waarop bogenoemde kinders hulle bevind. Tydens pre

adolessensie en adolessensie begin die kind se persoonlikheid 

stabiliseer en versnelde groei en liggaamlike veranderinge gaan 

dikwels gepaard met toestande van uitgeputheid, lusteloosheid 

en ander ongunstige toestande wat verhoogde emosionaliteit tot 

gevolg kan he. Depressie is ook baie algemeen in die tydperk. 

Deurentyd sal die wyse waarop die kind reageer egter afhang van 

sy persoonlikheidstruktuur, sy vermoe tot aanpassing by sy 

leefwereld en die invloed wat betekenisvolle volwasse nes in sy 

opvoeding uitoefen. 

Volgens Vrey (1979:75-78), beleef die kind die emosies van 

liefde, vrees, angs, jaloesie, 

kind is ook sterk emosioneel 

opvoedingshulp is onontbeerlik 

smart, vreugde ensomeer. Die 

verbind aan sy omgewing en 

om die kind te steun in sy 

beheer van emosies. Kenmerkend van die kind se emosies is 

egter dat di t kortstondig en veranderlik is. Nieuwenhuis, 

(Pretorius, 1972:28) se: "Die kind beleef sy omgewing nie 

nugter konstaterend nie, maar in die eerste plek gevoelsmatig 

in verband met sy eie strewinge. Al sy ontmoetinge met die 

wereld is dus affektief gefundeerd." 

Samevattend kan dus gese word dat die kind gedurende sy 

verskillende fases voortdurend affektief ontwikkel en alhoewel 

hy verskillende emosionele behoeftes gedurende die verskillende 

fases mag openbaar, is die kenmerkende eienskappe van die kind 

se affektiewe ontwikkeling dat sy emosies kortstondig, veran-

derlik en intens is. Die intensiteit van hierdie einosies sal 

noodwendig ook 'n invloed ui toe fen op die relasievormirig van 

die kind, terwyl sy ui ting en beheer van emosies sy intense 
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belewing van verskillende si tuasies en relasies sal aandui. 

Alle relasies waarby 'n kind betrokke is, word intens deur horn 

beleef en toekomstige betrokkenheid en betekenisgewing aan 

relasies, sal deur die kind se belewing van en aan die hand van 

bepaalde norme en waardes van 'n bepaalde relasie en situasie 

bepaal word. Opvoedingshulp, volwasse leiding, -voorbeeld en 

'n pedagogiese vertrouensverhouding is onontbeerlik om die kind 

te steun in sy affektiewe ontwikkeling. Affektiewe begeleiding 

vorm die basis van effektiewe leer (Sonnekus & Ferreira, 1979: 

35). 

3.5.3.3 Die normatiewe ontwikkeling van die kind-as-persoon 

Cronje et al. (1989:34-45) sien die normatiewe ontwikkeling van 

die kind soos volg: 

"By geboorte is die baba nie 'n sosiaal-georienteerde wese nie 

en slegs deur interaksie met mense, veral die moeder, leer die 

kind om by die sosiale gemeenskap aan te pas en om aan die 

kultuurvoorgeskrewe norme te voldoen" Die baba beskik ook nog 

nie oor 'n gewete nie en more le kodes word deur middel van 

nabootsing en onderrig deur die opvoeders aan die baba oor

gedra. Tydens die kleuterjare (2-6) duur morele ontwikkeling 

voort en die kind leer steeds deur selfbeheersing en opvoeding 

om aan die morele standaarde van die gemeenskap te voldoen. 

Weens die kind se onrypheid redeneer die kind nog nie op die 

stadium of iets reg of verkeerd is nie, maar aanvaar wat die 

ouers goedkeur of afkeur en dit vorm weer die basis van latere 

gedrag. 

Tydens die tydperk 6-12 jaar begin die kind skool bywoon en 

ontdek hy soms dat wat tuis as reg of verkeerd beskou word, nie 

noodwendig so deur ander beskou word nie en begin hy nuwe 

morele standaarde ontwikkel wat kan verskil van sy ouers en kan 

lei tot onsekerheid en spanning. Adolessensie word gekenmerk 

deur aanpassingsprobleme, innerlike konflik, selfgesentreerd

heid en 'n opstand teen gesag en die ouers wat 'n negati

vistiese ingesteldheid teenoor gemeenskapwaardes en norme kan 
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veroorsaak. Morele konsepte moet ook tydens die tydperk 

uitgebrei word, gebaseer op wat in die kinderjare geleer is, 

maar verander om by die jeugdige se eie siening aan te pas. Sy 

gedrag en besluite word dan gerig volgens die norme en 

standaarde wat hy geleer en aanvaar het. In aansluiting hierby 

se Pretorius (1979:44) die volgende:" ... Alle sin- en betekenis

gewing, sinbelewing, stellinginname en omstelling (tot wereld

vir-my) geskied aan die hand van bepaalde norme en waardes". 

Volgens Van Niekerk (1986:24) verdeel Kohlberg die kind se 

normatiewe ontwikkeling in drie stadia met ses fases naamlik: 

• Die voor-konvensionele vlak, ( fase 1 en 2: geboorte tot 9 

jaar), waartydens gehoorsaamheid en die neem van beslissings 

gebaseer is op eenvoudige fisieke en materiele mag en op die 

bevrediging van die kind se eie persoonlike behoeftes. 

• Die konvensionele vlak, (Fase 3 en 4: 9 tot 15 jaar), waar 

die kind daarop ingestel is om ander tevrede te stel en om 

reels, kodes en voorskrifte te gebruik wanneer hy horn in 'n 

probleemsituasie bevind. 

• Die na-konvensionele vlak, (fase 5 en 6: 16 jaar tot volwas

senheid), waar elke situasie deeglik ondersoek word met die 

oog op die af leiding van algemeen geldende beginsels en ook 

waar besluite geneem word op abstrak-, eties- en universeel 

konsekwente wyse. 

f 
Oosthuizen (1985:9-10) se:" Selfaktualisering beteken dat die 

kind word wat hy kan word, wat hy wil word en wat hy behoort te 

word. Dit wat die kind behoort te word, word bepaal deur dit 

wat hy kan word en wat hy wil word, maar dit word ook bepaal 

deur die norme wat in 'n samelewing geld." Daar bestaan ook 'n 

noue verband tussen die normatiewe en belangstelling, aangesien 

'n persoon se belangstellings in ooreenstemming sal wees met 

bepaalde waardesisteme wat deur sy ouers, omgewing en deur 

homself aanvaar word. 
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Uit die voorafgaande is dit dus duidelik dat die normatiewe 

ontwikkeling van die kind nie outomaties en vanself plaasvind 

nie , maar ontwikkel ui t die kind se same syn en relasies met 

opvoeders, sy portuurgroep en die interaksie met sy leefwereld. 

Die normatiewe begeleiding deur die opvoeders verloop gelykty

dig met en langs die weg van die affektiewe-, kogni ti ewe- en 

sosiale ontwikkeling, met die verpersoonliking wat die norm vir 

die kind inhou sal hy langs affektiewe en kognitiewe vlak 

volgens sy eie persoonlike waardes vorm. "Dit gaan nie bloot 

om die voorhou van 'n norm nie, maar dit moet by wyse van 

gevoelsmatige en kognitiewe begeleiding aan die kind voorgeleef 

word, in terme van affektiewe, kognitiewe en normatiewe opvoe

dingsdinamiek, ten einde die kind daarmee te laat identif iseer 

as sinvol-vir-homn (Van Niekerk, 1986:25). "Wanneer die leer

ling nie daartoe gebring kan word dat hy die sin van die 

lesinhoud en lesgebeure kan ontdek en di t gewilliglik sy eie 

wil maak nie, is daar sprake van ontoereikende normatiewe 

begeleiding deur die onderwyser"(Van Niekerk, 1986: 205). 

Czerwenka (Van Niekerk, 1986:205) sluit hierby aan wanneer hy 

se dat die onderwyser ook deur sy voorlewing en gesindheid sy 

normatiewe begeleidingstaak kan verontagsaam en sodoende direk 

daartoe kan aanleiding gee dat die leerling sy deelname aan die 

lesgebeure as sinloos kan beleef en ui teindelik leerprobleme 

sal openbaar. 

3.5.3.4 Die konatiewe ontwikkeling van die kind-as-persoon 

Volgens die Psigologie-Woordeboek is die term konatief: "' n 

Term wat dui op aspekte en funksies wat verband het met doel

gerigte en willekeurige gedrag en die impuls om op te tree." 

Net soos die fisiese, kognitiewe, affektiewe en normatiewe is 

die konatiewe 'n essensie van die persoonstruktuur van die 

kind-in-opvoeding. Petrick (1980: 173) se: nDie wil is die 

moontlikheid waaroor die mens beskik om bewustelik 'n handeling 

te verrig." "Di t dui op 'n strewe, 'n wens, 'n verlange en 

begeerte om iets te doen (Sonnekus et al., 1979:48). Bogenoem

de beklemtoon die verband met sowel die affektiewe- as die 
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kognitiewe ontwikkeling. Sonnekus et al. (1979:48) se ook dat 

die wil die betekenis het dat dit die inisiatief is ten 

grondslag van die mens se vryheid van keuses, van beslissings, 

sy bereidheid tot deelname asook 'n rigtinggewende krag in die 

uitvoering van bepaalde handelinge. Wil het ook betrekking op 

die toekoms in die sin dat 'n bepaalde doel nagestrewe word wat 

nog verwesenlik moet word. "Die wil beliggaam dus 'n besondere 

dinamiek en stukrag waardeur die persoonstruktuur geaktiveer en 

doelgerig verwerklik word" (Petrick, 1980: 173). 

Franzsen (1985:29) se dat die kind horn enersyds toon as 'n 

afhanklike wese en andersyds as iemand wat self wil. Hy wil 

deelneem aan die opvoedingsaktiwiteit, hy wil volwasse word en 

hy wil self besluit en handel. Die opvoeder moet vir die kind 

'n geborge veilige ruimte skep van waaruit hy gewillig is om 

selfstandig te waag en skeppend deel te wees van die wereld 

waarin hy horn bevind. De Wet en Van Zyl (1979:12) ondersteun 

di t deur te se dat die mens se strewingslewe verskil van die 

dier in die sin dat dit nie net berus op instinktiewe gronde 

nie, maar ook op liefdesgronde. 

Volgens Van den Aardweg & Le Roux (1982:156-157) word 

adolessensie gekenmerk deur idealisme en verbeeldingryke opvat

tinge omtrent die toekoms, sowel as 'n strewe na dit wat bo 'n 

mens is en 'n verlange na dit wat op die oomblik buite bereik 

is. "Dit impliseer 'n doel wat deur die individu gestel is en 

'n doel wat vir horn persoonlik betekenisvol is. Die hoogste 

aspirasie wat enige kind het,. is om volwasse-grootmens te 

wees." 

Le Roux (1979:95) sluit by bogenoemde aan wanneer hy se: "Die 

wilslewe van die kind word gekenmerk <leur sy bereidheid tot 

betrokkenheid. Hy wil relasies stig met die werklikheid, hy 

wil die vreemde eksploreer en horn waag aan die onbekende, nie 

slegs op fisiese gebied nie, maar ook op die psigies-geestelike 

gebied. Die kind wat nie wil waag nie (dit wil se nie wil 

betrokke raak nie), toon die onmiskenbare tekens van versteurde 

relasievorming met sy omgewing. "Die wil weet van die kind 
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stimuleer sy denke, terwyl al die relasies wat hy stig, affek

tief persoonlik deur horn beleef word. 

Reeves (1977:155) skryf oor die konatiewe: " That which guides 

and directs the person's whole existance as an individual 

being-in-the-world". May (1970:230) sien dit so: " ... and it 

has within it, no matter how latent, some push toward a direc

tion for action". Ui t bogenoemde wil di t dus blyk asof die 

uitvoering van die wilshandeling die aandrywingskrag, of 

psigiese vitaliteit van 'n persoon sal weerspieel. 

Die konatiewe ontwikkeling van die kind sal bepaal of die kind 

oor die psigiese vitaliteit sal beskik om te streef na volwas

sewording aangesien dit die kind se betrokkenheid by sy leef

w@reld en relasies sal bepaal wat noodsaaklik is vir identi

tei tsvorming, betekenisgewing en orientering in sy leefwAreld. 

Oosthuizen (1985:10) sluit hierby aan as hy sA dat dit wat die 

kind wil word, hoofsaaklik bepaal word deur sy strewingslewe 

soos dit manifesteer in sy belangstellings, hunkeringe en ver

wagtings. Dit is dus belangrik dat die opvoedingsklimaat wat 

deur die opvoeder gestig word, lei tot 'n gevoel van veiligheid 

en geborgenheid by die kind, sodat sy normatiewe, kognitiewe en 

affektiewe ontwikkeling van so 'n aard sal wees dat dit sal lei 

tot 'n konatiewe ontwikkeling wat getuig van belangstelling, 

doelgerigtheid en motivering om buite homself uit te styg en om 

die doel van self-iemand-word na te streef. Die skrywer wil 

dit stel dat die skeefloop van die kind se konatiewe ontwikke

ling sal lei tot 'n ongemotiveerde, onbetrokke en onbelangstel

lende volwassene wat nie tot selfaktualisering sal kan kom nie. 

Meyer (1971: 32) sluit hierby aan as hy Allport se beskouings 

oor motivering bespreek en sA: "Die mens moet gesien word nie 

slegs as 'n wese wat van agter "gestoot" word nie (deur sy 

drifte, sy behoeftes en sy ervarings in die verlede nie), maar 

as 'n wese wat ook "getrek" word deur sy planne en doelstel

lings vir die toekoms. Sulke doelstellings kan op die onmid

dellike of op die verre toekoms gerig wees. Langtermyn inten

sies hou die persoon oor jare gerig op 'n sekere doel, hoewel 

hy gedurende die hele tydperk nooi t slegs met die besondere 
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saak besig is nie. "Volgens die ontwikkelingsteorie word 

belangstelling, doelstellings en die konatiewe ontwikkeling van 

die kind bepaal deur die behoefte aan liefde en aanvaarding, 

die behoefte aan aansien en die behoefte aan selfverwesenliking 

en sal die kind 'n affiniteit ontwikkel en homself rig op akti

witeite of groepaktiwiteite wat bevrediging verskaf. 

3.5.3.5 Samevatting van die kind-as-persoon 

Soos bo uitgebeeld, kan die ontwikkeling van die kind (kogni

tief, affektief, normatief en konatief) soms gerieflikheids

halwe in verskeie fases ingedeel word. Tog oorvleuel elke fase 

en is absolute skeiding nooit werklik moontlik nie, aange~ien 

elke ontwikkeling medeverantwoordelik en medebepalend is vir 

die ander en die totale ontwikkeling van die kind-as-persoon. 

Veral die vroee kinderjare blyk van besondere belang te wees, 

aangesien die kern van die persoonwees waarskynlik in hierdie 

stadium gevestig word. Veral die gesin en ouer-kind-verhouding 

het 'n groot invloed op die ontwikkeling van die kind, maar 

later ook die skool, portuurgroep, gemeenskapwaardes en ander 

belangrike persone in die kind se leefwereld, totdat hy 

ui teindelik sy eie aanpassings maak op sosiale en normatiewe 

gebied wat sy strewingslewe sal rig en sy doelstellings sal 

bepaal. 

Volgens Van Niekerk (1986:25) moet die ontwikkelings-

moontlikhede wat vir die kind beskikbaar is, tot toereikende 

aktualisering gebring word, en dit is afhanklik van die totale 

persoon, van sekerheid en geborgenheid, van toerustende bege

leiding deur die volwassene en dit alles geskied in terme van 

opvoedingsdinamiek. 

Indien die kind se kogni ti ewe-, affektiewe-, normatiewe-, en 

konatiewe ontwikkelinge ongunstig verloop, vind dit neerslag in 

sy gedrag wat as sodanig ·'n persoonlikheidsafwyking (wordings

of leergeremdheid) van een of ander aard impliseer. Wanneer 

hierdie gedrag by die kind dan lei tot die stremming van die 

kind se persoonlikheidsontwikkeling, kan ons se ·dat daar sprake 
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is van opvoedingsnood, omdat die kind se gedrag en persoons

ontwikkeling nie strook met sy ontwikkelingspotensiaal nie. 

Die kind se persoonsontwikkeling word dus ontoereikend voltrek 

onder begeleiding van die volwassene en op grond daarvan word 

die kind opvallend in sy opvoedingsituasie aangesien sy gedrag 

dan ooreenstem met sy ongunstige kognitiewe-, affektiewe-, 

normatiewe- en konatiewe ontwikkeling. 

Vervolgens is dit dus nodig om te kyk na die twee aktuali

seringsvorme, wording en leer, waarvolgens die kind-as-persoon 

sy psigiese-lewe-in-opvoeding, voltrek. 

3.5.4 Wording en Leer: Die aktualiseringsvorme van die kind-as

persoon se psigiese-lewe-in-opvoeding 

3.5.4.1 Inleiding 

"Om groot te word en om te leer, is albei oorspronklike opgawes 

wat met menswees gegee is. Die twee gelyk oorspronklike opga

wes, grootword en leer, verloop nie onafhanklik van en parallel 

met mekaar nie, maar die verloop van albei geskied wissel

werkend en voortdurend interafhanklik van mekaar" (Vrey, 1979: 

7). 

Dit is reeds bekend dat die psigiese lewe van die kind-in

opvoeding voltrek word aan die hand van twee gelykoorspronklike 

strukture, te wete wording en leer. Wording en leer is onder

skeibaar, maar nie skeibaar nie, want "soos die kind word, so 

leer hy en soos hy leer, so word hy" (Sonnekus et al.,1973:11) 

(vergelyk ook Vrey, 1979:7 en Sonnekus & Ferreira, 1979:42). 

Wording geskied in die vorm van die wordingsaktualise

ringsvorme, naamlik eksploreer, emansipeer, distansieer, diffe

rensieer en obj ekti veer ( Sonnekus, 197 5: 7) , in terme van die 

opvoedkundige sielkundige essensies (betekenisgewing, belewing, 

betrokkenheid, identiteitvorming, selfkonsepvorming en selfak

tualisering) . Leer as 'n ontslui ting van die werklikheid 

geskied by wyse van die aktualiseringsvorme van leer wat die 

leerwyses (waarneem/gewaarword, aandag gee, waarneem, voorstel, 
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dink en memoriseer) en die ses leerstappe, (motivering, oplos

sing leersukses), leersoorte, vaslegging, retensie en oordrag) 

in die leerverloop insluit, ook in terme van die opvoedkundige 

sielkundige essensies. 

Die wordings- en leergebeure word voltrek deur die opvoedkun

dige sielkundige ~Ssensies, (betekenisgewing, betrokkenheid, 

belewing, identiteitvorming, selfkonsepvorming en selfaktuali-

sering), terwyl behoorlike volwassewording van die kind-in

opvoeding slegs moontlik is wanneer die psigiese lewensvoltrek

king (die opvoedkundige sielkundige essensies en die essensies 

van wording en leer) en die verwerkliking van die opvoedings

essensies, (fundamenteel pedagogiese strukture met hulle essen

sies), toereikend verloop. 

Wanneer die kind se volwassewording skeef loop as gevolg van die 

onrealistiese verwerkliking van die opvoedkundige sielkundige 

essensies, die essensies van wording en leer en die ontoerei

kende begeleiding van die opvoeders, is die gevolg, kinders wat 

wordings- en/of leergeremd is, (vergelyk Van Niekerk, 1986: 

107), en hulle in 'n problematiese opvoedingsituasie bevind, 

waarmee die terrein van die opvoedkundige sielkunde betree word 

(vergelyk hoofstuk 2, paragraaf 2.4.1.). 

3.5.4.2 Wording 

Sonnekus en Ferreira (1979:67) onderskei eksploreer, emansi

peer, differensieer, distansieer en objektiveer as wordingswy

ses. Volgens Sonnekus et al. (1973:67) word onder wording 

niveauverheffing as dialoogverheffing en ook eie leefwerelduit

breiding, verstaan. Vrey (1979:10) beskryf wording as die kind 

se "voortgang na ontplooiende volwassenheid" en dit verwys ook 

na die "totale betrokkenheid van die persoon in geheel wat 

doelgerig na volwassenheid voortbeweeg". 

Volgens Wiechers (1985:95) is die konsep van wordingsbehoeftes 

(maturational needs) van belang in die moderne psigoanalise en 

dui dit op die behoeftes van die kind waaraan in sy wordings-
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gang na volwassenheid voldoen moet word, ten einde psigies 

gelntegreerd en psigies gesond te wees. 

Vrey (1979:65-68) se dat in die opvoedkundige sielkunde "die 

perspektief gerig is op die kind wat met opvoedingshulp besig 

is om volwasse te word, of met selfaktualisering besig is." 

Die kind se wordingsdoeleindes is al tyd dinamies van aard en 

die gestalt van sy wordingsdoeleindes kan selfaktualisering 

genoem word. Die kind staan voortdurend in relasie tot mense, 

dinge, idees en homself en onderskei sekere intensies met 

hierdie relasievorming. Die wordingsdoeleindes wat deur Vrey 

onderskei word, is die volgende: 

1. Betekeniswereld as die to tali tei t van betekenisse wat die 

kind tydens sy orientering vorm. Hierdie betekeniswereld 

is nie 'n statiese bestemming nie en dit is vir elke kind 

die ontplooiende betekenisvolheid wat hy self moet ontdek. 

Betekenisgewing vereis opvoedings- en onderwyshulp, in die 

sin dat die opvoeder di,e betekenisse op die vlak van die 

kind se begripsvermoe moet verklaar. "Deur betekenisgewing 

word 'n ryker leefwereld van betekenisvolle relasies gekon-

stitueer. Hierdie mikpunt, hoe dinamies ook al, kan met 

reg as 'n essensiele wordingsdoel onderskei word." 

2. Adekwate self: "Namate die kind toenemend beheer oor sy 

wereld verkry en toenemend ken en kan, beleef hy dat dit hy 

is wat in sy selfaktualisering toereikend is." Die kind 

betree die wereld in swakheid en beskik slegs oor potensia

li tei te en die wil om die ui tdagings en struikelblokke te 

oorkom. Hierdie drang na toereikendheid moet gevoed word 

met sukses, sodat die kind 'n gevoel van selfagting kan 

ontwikkel om die kind aan 

te waag. Die belewing 

gevoel van selfagting en 

te spoor om te kan eksploreer en 

van toereikendheid verhoog die 

selfaanvaarding en die vestiging 

van 'n realistiese selfkonsep. Die verantwoordelikheid van 

die opvoeder is om die kind te steun tot die vestiging van 

'n adekwate self. 
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3. Toebehorenheid: "Die kind se positiewe verhouding met ander 

mense. "Om deur ander onvoorwaardelik aanvaar te word, 

bied aan die kind 'n veilige basis vir verdere eksplorasie. 

Die kind wil beleef dat hy aan ander toebehoort, anders 

ervaar hy verwerping. "Hierdie toebehorenheid is nodig vir 

selfhandhawing, want dit verseker die veilige basis vanwaar 

eksplorasie tot selfontplooiing en selfverwerkliking onder

neem kan word. Dit is die opvoeder wat aan die kind 

toenemende geborgenheid en -emosionele sekuriteit moet 

gee." 

3.5.4.3 Leer 

Soos algemeen bekend, is leer 'n oerverkynsel en dus de el van 

die mens van sy bestaan af. Alle mense beskik dus oor die 

potensiaal om te kan leer en leer hoef dus nie aangeleer te 

word nie. Daarteenoor is studeer 'n aktiwiteit wat verwerf en 

aangeleer moet word. Leer is egter 'n wyer begrip as studeer 

en omvat studeer (Petrick & Wiechers, 1985:119-120). 

Leer i's 'n geweldige ruim begrip en ook een van die moeilikste 

begrippe om te def.inieer. Die skrywer het byvoorbeeld gevind 

dat Vrey sewe hoofstukke in sy boek, Die opvoedeling in sy 

selfaktualisering, aan die opvoedkundige sielkundige kategoriee 

van leer, leerverloop(leerstappe) en leersoorte gewei het. 

·vandaar ook moontlik die baie uiteenlopende sienswyses en 

leerteoriee waarvan net enkeles genoem sal word: 

1. Adams (1976:6) skryf: "Learning is a change in behaviour." 

2. Johnson (1771:2) skryf: "A relatively permanent change in 

behaviour as a result of practice (some would say reinforced 

practice)". 

3. Papalia & Olds (1975:180) skryf: "The establishment of new 

relationships or the strengthening of weak relationships 

between two events, actions or things". 
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4. Van den Aardweg & Le Roux (1985:179) skryf: "Leer kan 

omskryf word as die verwerwing, vaslegging en toepassing van 

kennis, vaardighede, houdings, denkwyses of ander soorte 

reaksies. Die resul taat van die leerproses is al tyd 'n 

verandering in die leerder se gedrag. As ui tvloeisel van 

leer begin die leerder anders optree. As daar geen 

verandering in die gedrag van die individu is nie, het daar 

geen leer plaasgevind nie." 

5. Vrey (1979:261) se: "Leer vind plaas wanneer die kind gekon

fronteer word met dinge wat hy nie ken of kan nie en as die 

'n appel tot bemeestering tot horn rig". 

6. Terblanche en Odendaal, (Petrick & Wiechers, 1985: 121), be

skryf leer as "'n vaardigheid in iets verkry; kennis omtrent 

iets in die geheue opneem; kundigheid of bedrewenheid ver

werf." 

7. Volgens Petrick & Wiechers (1985:121) is die volgende enkele 

essensies van leer: 

• "Leer is 'n verskynsel wat met menswees gegee is. 

• Die mens gaan uit tot sy wereld, en gee sin daaraan, sin- en 

betekenisgewing is leer. Wanneer iets vir 'n persoon sinvol 

is, dan het hy dit geleer. 

• Leer is 'n oorkoepelende begrip (dit sluit dus studeer in). 

Wanneer 'n persoon die wereld verken met die bedoeling om 

dit te ken, is hy besig om te leer." 

8. Van die bekendste leerteoriee wat elkeen die sieninge van sy 

besondere aanhangers weerspieel, is die volgende: die asso

siasieteorie, behavioristiese teoriee, die gestaltveld

teorie en die leerteoriee van D.P. Ausubel, C.F. van 

Parreren, 

teoriee 

J.S. Bruner, J. Piaget 

sal egter vir die doel 

en Vygotsky. Hierdie 

van tydbesparing en 

relevansie nie in hierdie proefskrif bepreek word nie. 



78 

9. Sonnekus en Ferreira (1979:99) stel die volgende wesens

momente van leer: 

Kinder like leer is 'n oorspronklike leefwyse waarop die 

kind horn as mens in die wereld bevind. 

• Leer is 'n intensionele verskynsel wat die kind se oopstaan

vir en gerig-wees-op die werklikheid bevestig. 

• Die leerhandeling by die kind wortel in die kind se self 

iemand wil wees en wil word. 

• Leer is 'n gegewe menslike moontlikheid wat die kind voort

durend moet verwerklik. 

• Kinderlike leer is 'n persoonlike stellingname deur die kind 

as totaliteit-in-funksie. 

• Leer voltrek dit by die kind as 'n aangeleentheid van 

sinontdekking en betekenisgewing aan die werklikheid. 

• Leer is basies 'n wordingsverskynsel, aangesien die kind 

vanwee sy wil om te leer ook iemand wil word. Verandering 

as essensie van die kind se wording is moontlik op grond van 

die feit dat 'n kind leer. 

• Leer vind sy oorsprong in die inisiatief van die kind self, 

maar die kind is vir 'n behoorlike voltrekking daarvan altyd 

aangewys op opvoeding. 

"Leer is ongeag die vele definisies 'n betekenisvolle en bete

kenisgewende handeling. Intensionele leer wat in die pedago

giese en veral die pedagogies didaktiese situasie geaktualiseer 

wor~, is die leerha~deling wat geskied onder leiding van onder

wys/ onderrig verskaf deur 'n ouer/onderwyser. Aangesien bete

kening met kindwees gegee is (vergelyk Sonnekus & Ferreira, 

1979: 97), is intensionele leer van primere belang, of dit nou 
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in 'n formele, didaktiese situasie geskied, of in 'n ongestruk

tureerde samesyn of omgangsituasie" (Vrey, 1979:279). 

Wanneer 'n kind se leeraktualisering ontoereikend verloop, noem 

ons so 'n kind 'n kind met leerprobleme of 'n leergeremde kind. 

Volgens Van Niekerk & Van Zyl (1984: 46) is die kind met 'n 

leerprobleem iemand wat sy gegewe leermoontlikhede onderaktua

liseer. Oor die algemeen ervaar alle kinders een of ander tyd 

in hul skoolloopbaan leerprobleme wat gewoonlik deur korrek

tiewe onderrig en ekstra steun en bystand opgelos kan word. 

"Wanneer die kind dit egter onmoontlik vind om aan die eise van 

die leeropgaaf te voldoen, word sy leersituasie vir horn 'n kri

sissituasie wat tot intensionaliteitsverduistering (onwil) en 

toekomsverskraling kan lei" (Van Niekerk, 1986:185), en dan is 

professionele ingryping nodig. 

3.5.5 Aktiwiteite nodig vir volwassewording: Die opvoedkundige 

sielkundige essensies/kategoriee 

Alhoewel daar in die vorige hoofstuk onderskei is tussen die 

verskillende opvoedkundige sielkundige essensies, moet voortdu

rend in gedagte gehou word dat die kind as persoon, (kognitief, 

affektief, konatief en normatief), te alle tye as 'n eenheid 

fungeer in sy opvoedingsituasie en ook altyd in sy totaliteit 

betrokke is by al sy handelinge en relasies (vergelyk Vrey, 

1979: 52-53) . Hierdie begrippe is dus onderskeibaar, maar in 

\oterklikheid nie skeibaar nie. 

Petrick (1985:44-45) se dat die psigiese lewe van die kind-in

opvoeding voltrek word aan die hand van twee gelykoorspronklike 

strukture, te wete wording en leer. Hierdie wordings- en leer

gebeure word weer vol trek aan die' hand van die opvoedkundige 

sielkundige kategoriee naamlik betekenisgewing, betrokkenheid, 

belewing, identiteitvorming en selfkonsepvorming (vergelyk 

Vrey,1979:29-52). 

3.5.5.1 Identiteitvorming en die selfidentiteit 

Die vorming van 'n selfidentiteit is 'n lewenstaak wat vanaf 

geboorte tot die per soon se dood geskied. Die kind word dus 
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nie gebore met 'n bewussyn van 'n eie identiteit nie, " ... maar 

dit begin wanneer die baba geleidelik sy eie liggaam ontdek en 

algaande begin onderskei tussen homself en sy omgewing" (Jacobs 

en Vrey, 1982:18). "Hierdie gewaarwordinge van sy eie liggaam 

as iets aparts, is die begin van die gevoel dat hy diesefde 

persoon bly binne sy omgewing" (Raath & Jacobs, 1990:10). 

"Identiteit is dus daardie "iets" in die individu wat dieselfde 

bly, op basis van die mens se vermoe om,homself as kontinuum te 

ervaar" (Pretorius, 1979:26). "Dit is weens die subjek-objek

karakter van die self dat dit vir die persoon moontlik is om 'n 

bepaalde identiteit te vorm. Deur die werking van die psigiese 

krag van die ek word dit vir die individu moontlik om betekenis 

aan sy self as objek te gee,wat die persoon in staat stel om 

bepaalde identiteite te vorm" (Jacobs & Vrey, 1982:31). Saam 

met hierdie aanvanklike bewuswording van 'n self wat 'n unieke 

identiteit is, vind evaluering plaas, deur die persoon se 

interaksie met ander, intermenslike kommunikasie, selfkennis 

erkenning, waardering, veroordeling, selfvertroue en gevoelsma

tige stabiliteit/labiliteit (Pretorius, 1979:28). So kom die 

kind tot 'n komprehensiewe reeks selfkonsepsies waarvan sommige 

gunstig en ander ongunstig kan wees." Hierdie konsepsies van 

homself vorm of leer die kind aan in sy gemeenskap met ander 

betekenisvolle("significant") mense, veral sy opvoeders. 

(Vrey, 1979:49) (vergelyk oak Raath & Jacobs, 1990:9; Le Roux 

1979:5 en Purkey,1970:32). Pretorius (1979:26) se dan oak dat 

identifikasie van die kind met sy opvoeders een van die 

belangrikste gebeure by die opvoeding en persoonsvorming van 

die kind is en dat die kind homself nie toereikend kan 

verwerklik daarsonder nie. Gerdes et al. (1981:77) se dat die 

indi vidu se subj ektiewe ervaring van al die verskillende as

pekte van sy identi tei t horn in staat stel om 'n gevoel van 

individuele identiteit te ontwikkel en homself as unieke, hele 

persoon, te leer keri. 

Soos die kind ouer word, speel die interaksie met die belang

rike persone in sy lewe 'n al grater rol deurdat die kind rela

sies vorm met onderwysers, ouers, sy portuur ensovoorts. Uit 

hierdie relasies ontstaan daar onder meer hunkering om horn met 

groepe te vereenselwig. Hierdie identifisering gaan voort 
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totdat 'n eie identiteit vorm aanneem. Die polariteitseffek 

van relasievorming is aanvaarding of verwerping, aangenaam of 

onaangenaam. Die kind sal horn met diegene identifiseer met wie 

hy 'n aangename relasie kan vorm en di t is dus belangrik dat 

die opvoeder 'n positiewe opvoedingsklimaat moet stig sodat 

relasievorming kan plaasvind en die polarisasie-effek aange

trokkenheid sal wees. Di t is belangrik dat die kind vir sy 

relasievorming gesteun word deur opvoedingshulp. Die begelei

dingstaak van die opvoeder ten opsigte van identiteitsver

werwing deur die kind word deur Pretorius (1979:29) soos volg 

saamgevat: 

• die oordra van norme en waardes; 

• bewusmaking van die kind van sy aangesprokenheid as persoon; 

• gewetensvorming; 

• verantwoordelikheidsvorming; 

• hulp ten opsigte van selfstandigheidsaanvaarding en vry

heidsverowering; 

• hulp met die interpretasie van die sin van wereldgebeure, en 

ook van die sin van die eie lewe; 

• die betekenis van die godsdiensopvoeding in die verband kan 

moeilik oorskat word. 

Oosthuizen (1985:2-13) stel dit dat die kind se kennis van 

homself nooit toevallig is nie, maar die ontwikkeling tot ken, 

verstaan en aanvaarding van die self vanui t 'n wetenskaplike 

verwysingsraamwerk en persoonlike gesitueerdheid. Op grond van 

die kind se betrokkenheid by sy relasies, sy belewing en bete

kenisgewing daaraan, vorm die kind identi tei te. Di t is dus 

duidelik dat die empiries/sielkundig-opvoedkundige kategoriee, 

betrokkenheid, belewing en betekenisgewing as voorwaardes vir 

identiteisvorming beskou moet word. Daar ontwikkel dus by die 

kind 'n siening van homself as mens, deurdat hy al sy ver

skillende veelfassetige identiteite evalueer deur selfgesprek 

en dan die vraag: "Wie is ek as persoon?", kan antwoord. Sodra 
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die kind 'n selfidentiteit gevorm het, begin die gevoel by 'n 

persoon ontwikkel dat hy "dieselfde persoon" bly. 

Die kind wat 'n selfidenti tei.t gevestig het, kan realistiese 

standpunte inneem van ek kan of ek kan nie, ek wil of ek wil 

nie, ek is of ek is nie, ek sal of ek sal nie, ek behoort of ek 

behoort nie en dan daarvolgens optree. Hy het bewus geword van 

die essensies van menswees op verskillende lewensterreine; hy 

het dit verken, dit begryp en die heel belangrikste- hy het dit 

verpersoonlik en dit het vir horn persoonlike waarde gekry. Dit 

is met ander woorde die kind wat tot realistiese selfidenti

teit/selfdefinisie gekom het wat die gedefinieerde self kan 

aktualiseer. 

Indien identiteite en dus dan ook die persoon/kind se self

identiteit onvolledig gevestig word, ontstaan identiteitsdif

fusie, of -vaagheid, of -verwarring, of -onsekerheid. Hierdie 

vaagheid lei tot selfvervreemding en maak dit vir die betrokke 

persoon moeilik om te se: "ek". Volgens Jacobs en Vrey (1982: 

27) is versteurde gedrag en versteurde relasies 'n simptoom van 

'n onrealistiese selfkonsep as gevolg van identiteitsdiffusie. 

Van selfaktualisering kan daar dan geen sprake wees nie, want 

die self wat die anker van identiteitsvorming en gevolglik 

selfaktualisering is, is 6f onrealisties 6f vaag (Oosthuizen, 

1985:3). 

In relasieterapie is die doel van terapie dus om die kind te 

begelei tot realistiese betekenisgewing aan, betrokkenheid by 

en belewing van sy verskillende relasies, sodat hy tot 

realistiese selfdefinisie/selfidentiteitvorming kan kom. Deur 

die vorming van 'n duidelike selfidentiteit kan die kind sin en 

rigting aan sy eie lewe gee en is hy nie so maklik 'n slagoffer 

van 'n soms "skewe" gemeenskap nie. Die ek-moet-mens word dus 

vervang met die ek-is-mens wat besig is met selfaktualisering. 

"Die antwoord op die vraag: 'Wie is ek?' begin uitkristalliseer 

wanneer die jongmens die oortuigings, houdings en waardes begin 

verwerp wat hy tevore aanvaar het deur met andere te 

identifiseer, maar wat nou nie meer te versoen is met sy eie 

behoeftes en attribute nie" (Gerdes et al., 1981:81-82). 
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3.5.5.2 Die intrapsigiese selfgesprek 

Deur betekenisgewing aan, betrokkenheid by en belewing van sy 

selfidentiteit praat die individu met hornself oor hornself. 

Hierdie selfgesprek van die persoon lei daartoe dat hy sy 

selfidentiteit evalueer teenoor die gerneenskapwaardes, -norrne 

en teenoor persone wat 'n belangrike rol in sy lewe speel. So 

vorrn hy sy unieke selfkonsep, wat sal lei tot sy persoonlike 

lewensopvatting en opinie oor hornself. Hierdie gesprekvoering 

en evaluering van hornself is 'n voortdurende gesprek wat hy 

sorns van bewus kan wees en sorns nie. Volgens Raath & Jacobs 

(1990:29) is 'n persoon se selfgesprek sorns negatief en sorns 

positief en word dit op alle lewensterreine gevoer. 

Wanneer 'n persoon se selfgesprek realisties is, is hy vir 

hornself aanvaarbaar en is hoe hy hornself sien in ooreensternrning 

met sy ideale self en hoe hy dink dat ander horn sien. Dit is 

met ander woorde die begin van 'n realisties-posi ti ewe self

konsep. Indien sy selfgesprek onrealisties is, sal die kind 

vir hornself onaanvaarbaar word en is daar dus sprake van 'n 

stryd in hornself oor hoe hy hornself sien en hoe hy behoort te 

wees en hoe hy dink ander horn sien. Dit is met ander woorde 

die begin van 'n onrealisties-negatiewe selfkonsep. "Daar kan 

dus tot die gevolgtrekking gekorn word dat belewing, betekenis

gewing en betrokkenheid deur rniddel van die selfgesprek die 

dinarniek van die selfkonsep ten grondslag le" (Raath & Jacobs, 

1990:31). Dit is dus deur rniddel van 'n persoon se selfkonsep 

dat hy na sowel hornself as sy orngewing kyk (Jacobs & Vrey, 

1982:38). 

Volgens Jacobs & Vrey (1982: 44-45) gaan die selfgesprek oor 

" ... die persoon self in gesprek met hornself." Dit geskied teen 

'n raarnwerk van sy kennis van hornself, sy identiteit in al sy 

fasette, sy selfkonsep, sy subjektiewe norrne, rangorde van 

waardes, antisipasies en ideale en sy relasies met die beteke

nisvolle ander persone in sy leefwereld. Dit gaan dus in die 

intrapsigiese gesprek eerstens oor selfhandhawing/oorlewing, 

die persoon rnoet dus sy self handhaaf soos hy dit ken en 

evalueer (dus sy selfkonsep) . Tweedens gaan die selfgesprek 
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oor selfontplooiing of selfaktualisering, want dit is gedurende 

hierdie intrapsigiese gesprek dat die persoon trag om sy self 

in al sy fasette te laat ontplooi. 

Dit is belangrik om daarop te let dat die steunpilare van hier

die intrapsigiese gesprek die self, identiteit en selfkonsep is 

(Jacobs & Vrey, 1982:45). 

3.5.5.3 Die vorming van 'n selfkonsep 

Indien selfidentiteit die antwoord op die vraag: "Wie is ek as 

persoon?" is, kan die vraag gevra word: "Wat is dan die verskil 

tussen selfidenti teit en die selfkonsep? Die selfkonsep soos 

dit figureer in relasieterapie word deur die skrywer gesien as 

die antwoord op die vraag: "Hoe lyk ek as persoon?", met ander 

woorde di t kan gesien word as die gevolg van die per soon se 

persoonlike subjektiewe evaluering deur selfgesprek van sy 

selfidentiteit. Anders gestel, kan die selfkonsep gesien word 

as 'n unieke persoon se verpersoonliking van sy selfidentiteit 

deur selfgesprek. Die selfkonsep is dus 'n persoon se unieke 

voorstelli~g van sy selfidentiteit. Rogers (Hjelle & Ziegler, 

1976:297) definieer die selfkonsep soos volg: " ... organized, 

consistent, conceptual gestalt composed of perceptions of the 

characteristics of the "I" or "me" to others and to various 

aspects of life, together with the values attached to these 

perceptions. It is a gestalt which is available to awareness 

though not necessarily in awareness". 

Die vorming van die selfkonsep is belangrik, want di t "dryf" 

die persoon tot handeling of optrede. (Vrey (1979: 50) se dan 

ook: " ... my betrokkenheid by dit wat ek wil doen en kan doen en 

my belewing van die daadwerklike uitvoering dra by tot die 

vestiging van my identi tei t/ selfkonsep." Hierdie handeling 

word deur die gemeenskap waargeneem en ontlok gewoonlik 'n 

positiewe of negatiewe reaksie. Die implikasie van die persoon 

se relasies met ander en sy eie persoonlike selfgesprek,, is dat 

die selfidentiteit noodwendig geevalueer/beoordeel word volgens 

eie subjektiewe standaarde wat in relasie met ander gevorm is. 

Die gevolg van hierdie selfevaluering, van die selfidentiteit 

deur selfgesprek, is dan die vorming van 'n selfkonsep. 
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Steenkamp (1979:113) definieer die selfkonsep tereg as " ... die 

persoon se houding en beoordeling van homself, sy gedrag en 

bekwaamheid." 

Gerdes et al. (1981:84) se dat 'n deel van die mens se openbare 

identiteit is om sekere rolle te vervul, sommige sonder keuse, 

soos die geslagsrol, en ander volgens persoonlike keuse, by

voorbeeld om jouself as prakties, eerder as intellektueel te 

presenteer. Die keuse van rolle en die wyse waarop 'n persoon 

sy rolle vervul, sal egter afhang van sy individuele selfiden

titeit en selfkonsep. 

In die kind se selfkonsep, dit wil se sy begrip of beeld van 

homself, onderskei ons drie onderling afhanklike komponente, te 

wete identiteit, handeling en selfagting (Vrey, 1979:51). Die 

selfidentiteit of selfkennis wat 'n persoon besit, kan beskryf 

word as die identiteitkomponent. Hierdie identiteitkomponent 

"dryf" 'n persoon om in sekere si tuasies op 'n spesifieke 

manier te handel/op te tree, die handelingskomponent wat dan 

deur die persoon deur middel van selfgesprek geevalueer word. 

Dit is die komponent, selfagting, en op die wyse word die kind 

se selfkonsep gevorm. Rogers (Meyer et al, 1988:400-401) noem 

die behoefte aan positiewe agting deur ander en die behoefte 

aan positiewe selfagting as basiese behoeftes wat gedrag 

onderle. Realistiese evaluering van handelinge kan slegs met 

begeleiding van 'n volwassene as opvoeder plaasvind deurdat die 

opvoeder die leerling steun in sy selfontplooiing en selfaktua

lisering met ideaalmodelle wat in die kul tuur aanvaarbaar is. 

Die taak van die opvoeder is om die kind te begelei tot 

verantwoordbare evaluering van sy selfidentiteit, waardeur 'n 

verantwoordbare selfkonsep gekonstitueer sal word (Petrick, 

1985:51). 

Raath en Jacobs (1990:15) het uit verskeie teoriee oor die 

selfkonsep die volgende gevolgtrekkings gemaak: 

• Die selfkonsep is kompleks en bestaan ui t verskeie kleiner 

konsepte wat almal geintegreerd in die geheel van die 

persoon se selfkonsep is. 
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• Die selfkonsep van elke persoon is uniek en onderskei horn 

dus van alle ander persone. 

Die selfkonsep is die kern van die self. 

• Die selfkonsep is 

konsepsies. 

'n georganiseerde konfigurasies van 

Die selfkonsep is dinamies van aard en ontwikkel kognitief 

en af fektief deur middel van die kind se ondervindinge in sy 

leefwereld. 

Die selfkonsep kan dus nie as 'n ge1soleerde komponent van die 

individu se lewe beskou word nie. Dit is immers ineengeweef 

met alles wat met die individu gebeur, dus met sy leefwereld en 

met sy self, en dit is die unieke begrip wat elke mens van 

homself het (Felker, 1974:22; Gordon, 1972:12; Anderson 1952: 

227) soos aangehaal deur Raath en Jacobs (1990:16). 

Raath en Jacobs (1990:16-23) noem en bespreek die eienskappe 

van die selfkonsep soos volg: 

Die selfkonsep is kompleks, dinamies en georganiseerd. Met 

· kompleks word bedoel dat die selfkonsep saamgestel is uit baie 

dele en dat elke deel sowel struktuur as funksie het. Hierdie 

verskillende dimensies van die selfkonsep is ten nouste ge1nte

greer. Vrey, (Raath & Jacobs, 1990: 17), het die volgende 

dimensies van die selfkonsep onderskei: fisieke self, persoon

like self, gesinself, sosiale self, sedelike self en self

kritiek. 

Die selfkonsep is dinamies in die sin dat di t kan verander, 

maar ook dat dit 'n dinamiese rol speel in die gedrag van die 

individu. Die kind se ervaringe asook belewinge van die 

houdings van die belangrike persone in sy lewe, speel 'n 

besondere rol in die vorming van die kind se selfkonsep, maar 

terselfdertyd speel die konsep wat die kind van homself gevorm 

het 'n belangrike rol in die wyse waarop hy by sy verskillende 

relasies betrokke raak, daaraan betekenis gee en hoe hy dit 

beleef. Die selfkonsep as eenheidskern kan met reg soos Vrey 

(1979:101) dit stel, vanwee sy dinamiese aard as moderatorver-
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anderlike van die persoonlikheid beskou word. Purkey (1970:2) 

ondersteun bogenoemde as hy se: "This emphasis on the 

individual's perceptions is different from the older and 

better-known positions of psychoanalysis (emphasizing uncon

scious motivations) and behaviorism (emphasizing actual beha

viour) in that it stresses personal awareness as an active 

agent in determining conduct" (vergelyk Rogers, (Meyer et al., 

1988:404). 

Horrocks & Jackson (1972:52) se dat die selfkonsep deur 

kognitiewe organisasie ontwikkel en dat dit daarom 'n dinamiese 

proses is. Die selfkonsep bestaan uit 'n reeks opvattings en 

houdings teenoor die organisme. Houdings is georganiseerde 

opvattings wat op spesifieke objekte en situasies gefokus is. 

Die selfkonsep is dus kogni tief gestruktureer omdat di t 'n 

konsep is, maar omdat dit uit houdings en opvattings bestaan, 

is dit egter ook affektief van aard. Dit bring Vrey (1979:52) 

daartoe om die selfkonsep te definieer as: "Die konfigurasie 

van oortuigings van 'n persoon omtrent homself wat dinamies is 

en waarvan hy gewoonlik bewus is of bewus kan word." 

Die georganiseerdheid van die selfkonsep word beklemtoon 

wanneer verstaan word dat die verskillende dele van die 

selfkonsep nie onafhanklik kan funksioneer nie, omdat hulle 

almal deel ui tmaak van die totali tei t van die persoon. 'n 

Tweede eienskap van die organisasie van die selfkonsep is, dat 

elke konsep sy eie negatiewe of positiewe waarde besit. Al die 

konsepsies is nie ewe belangrik nie; hoe nader die konsepsies 

aan die kern van die selfkonsep kom, hoe belangriker is dit vir 

die persoon en hoe moeiliker is dit om dit te verander, terwyl 

die wat verder weg gelee is, onstabiel en dus makliker 

veranderbaar is. 'n Derde eienskap van die organisasie van die 

selfkonsep is die wyse waarop dit deur sukses en mislukking 

beinvloed wor.c!. Mislukking op 'n belangrike gebied, of 

konsepsie na aan die kern van die selfkonsep, kan die hele res 

van die selfkonsep negatief beinvloed en andersom. Purkey 

(1970: 7) sluit by Horrocks & Jackson en Vrey aan wanneer hy 

se:" ... we can arrive at a composite definition of the 'self' as 

a complex and dynamic system of beliefs which an individual 
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holds true about himself, each belief with a corresponding 

value. This definition highlights two important characte

ristics of the self: it is organized, and it is dynamic." 

"Die selfkonsep beweeg tussen twee pole, naarnlik negatief en 

positief. Dit beteken dat die selfkonsep nie altyd dieselfde 

sal wees nie. Wanneer die selfkonsep real is ties is, beteken 

dit dat die persoon sowel sy positiewe as negatiewe eienskappe 

aanvaar en kan verwerk. 'n Realisties-positiewe selfkonsep 

beteken dat die persoon sy positiewe en negatiewe eienskappe 

aanvaar en verwerk en dat die krag van die positiewe eienskappe 

sterk genoeg is om as balans te dien, sodat die negatiewe 

eienskappe nie 'n nadelige invloed op 'n persoon se selfkonsep 

en moontlik sy wording het nie. Die selfkonsep vertoon 

realisties-positief met gevolglike hoe selfagting wat tot volle 

self~ktualisering lei en die kind in sy wordingsproses steun. 

In bepaalde omstandighede kan die selfkonsep ook realisties

negatief wees, byvoorbeeld in die geval van 'n ernstige 

persoonlike terugslag. So 'n negatiewe belewing van die self 

is gewoonlik net tydelik van aard, maar as die selfkonsep 

negatief bly, is dit onrealisties en kan die kind moontlik in 

sy wording gestrem word. Indien 'n persoonlike terugslag 

veroorsaak dat die kind bly glo dat hy 'n mislukking is, is hy 

onrealisties en word 'n onrealisties-negatiewe selfkonsep 

gevorm. In teenstelling hiermee kan die kind ook 'n 

onrealisties-positiewe selfkonsep vertoon en dit gebeur wanneer 

die persoon se optrede alle tekens van 'n negatiewe selfkonsep 

toon, maar hy tog in 'n selfkonseptoets 'n hoe telling behaal. 

Hy beantwoord dus die toets volgens sy ideale self wat 'n vals 

beeld is van sy werklike self. Die kind met so 'n selfkonsep 

kan ernstig in sy wording gestrem word, want hy vermy die 

werklikheid en aanvaar sy swak eienskappe nie op 'n realistiese 

wyse nie" (Raath & Jacobs, 1990:25-28). 

Sarnevattend kan gese word dat deur die opvoedkundige 

sielkundige essensies van betekenisgewing, belewing en betrok

kenheid, 'n persoon se selfidentiteit deur homself, deur 

selfgesprek, geevalueer en verpersoonlik word. Sodoende vorm 

hy sy eie unieke selfkonsep wat sigbaar word in die unieke 
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manier waarop hy relasies stig en handel, wat sal lei tot 

selfaktualisering of identiteitsdiffusie/'n problematiese 

opvoedingsgesitueerdheid. Jacobs en Vrey stel bogenoemde soos 

volg: "Die selfkonsep is dus die kriterium aan die hand waarvan 

ervaringe geinterpreteer (betekenisgewing), aan persepsies 

betekenis gegee word (betrokkenheid), verwagtinge bepaal (bele

wing) en handelinge bepaal en gerig word. Dit blyk dus dat die 

wyse waarop die persoon dinge beleef, daarby betrokke is en 

betekenis daaraan gee, uiteindelik in die vorming van sy 

selfkonsep kristalliseer. Nadat sy selfkonsep op hierdie wyse 

gevorm is, is die weer die maatstaf waarvolgens hy buite 

homself beweeg deur relasies met ander persone te vorm. 

Hierdie gevormde selfkonsep bepaal dan die wyse en die 

intensi tei t van betrokkenheid en ui teindelik die geslaagdheid 

van hierdie relasievorming en gepaardgaande gedrag. Die 

resultaat van hierdie dinamiek kristalliseer uiteindelik in 

selfaktualisering". 

3.5.5.4 Selfaktualisering 

"Human existence is essentially self-transcendence rather than 

self-actualization. Self-actualization is not a possible aim 

at all; for the simple reason that the more a man would strive 

for it, the more he would miss it. For only to the extent to 

which man commits himself to the fulfillment of his life's 

meaning, to this extent he also actualizes himself. In other 

words, self-actualization cannot be attained if it is made an 

end in itself, but only as a side-effect of self-transcendence" 

(Frankl, 1964:113). Uit bogenoemde aanhaling kan die volgende 

belangrike essensies van die selfaktualiserende persoon afge

lei word, naamlik dat: 

1. So 'n persoon homself aanvaar en dus daarin kan slaag om bo 

sy skynbare beperkinge as mens te kan uitstyg, sodat hy by 

take buite homself betrokke kan raak. Maslow (1971:43) se: 

"Self-actualizing people are, without one single exception, 

involved in a cause outside their own skin in something 

outside themselves." 
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2. So 'n persoon doelbewus daarna streef om al die latente 

moontlikhede van sy selfheid te realiseer. 

3. Die selfaktualiseerder moet kan verstaan en betekenis gee en 

horn toenemend kan orienteer in sy leefwereld. 

4. Die selfaktualiserende persoon nie sy tyd op allerlei verde

digingsmeganismes verspil nie, omdat hy homself as persoon 

aanvaar. 

5. Selfaktualisering nie 'n doel op sigself is nie, maar eerder 

'n gevolg van 'n realistiese selfkonsep waardeur die persoon 

daarin slaag om uit te styg bokant die onmiddellike perke 

van ruimte en tyd en fisieke en psigiese vermoens (Vrey, 

1979: 47). 

6. Dat selfaktualisering op 'n bepaalde terrein nie moontlik is 

as 'n identiteit op daardie terrein nie gevorm is nie, dus 

blyk identiteitsvorming 'n voorwaarde vir selfaktualisering 

te wees. "Dit is met ander woorde die kind wat tot 'n 

realistiese selfdefinisie gekom het wat die gedefinieerde 

self kan aktualiseer. Wanneer identiteitsdiffussie voor

kom, kan daar van selfaktualisering geen sprake wees nie, 

want die self wat die anker van identiteitsvorming en 

gevolglike selfaktualisering is, is 6f onrealisties 6f vaag" 

(Oosthuizen, 1985:3). 

3.5.5.5 Samehang van .die opvoedkundige sielkundige essensies in 

relasieterapie. 

Hierdie opvoedkundige sielkundige kategoriee se begripsver

klaringe is reeds in hoofstuk 2 volledig beskryf en vervolgens 

wil die skrywer in hierdie hoofstuk meer aandag gee aan die 

samehang en verband tussen die opvoedkund~ge sielkundige 

essensies soos dit in relasieterapie na vore kom. 

Die ek as geestelike dimensie van die self, dien as stuurkrag 

agter al die mens se denke en handelinge (Jacobs & Vrey, 

1982:17) en kan beskryf word as die psigiese vitaliteit van 'n 

persoon (vergelyk Edinger, 1972:3). Die ek is met ander woorde 

die self as subjek en deur hierdie geestelike dimensie openbaar 
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die self dan ook 'n affektiewe karakter. Deur middel van die 

ek se werking deur die self word die attribuutterme van die 

self beskryf, byvoorbeeld mooi, intelligent, gesond ensovoorts. 

Die ek-karakter van die self behels dus die totale affektiewe 

dimensie van menswees (Jacobs & Vrey, 1982:23). 

Die self is egter ook objek en as sodanig verwys die self as 

objek, na die ekstensiteite van die self. Volgens Jacobs & 

Vrey(1982:23) is dit as gevolg van die subjek-objek-karakter 

van die self (die gestalt van alles wat tot die persoon 

toebehoort) dat dit vir 'n persoon moontlik is om homself as 

byvoorbeeld 'n seun te sien of om met ander woorde 'n bepaalde 

identiteit te vorm (vergelyk Swanepoel,1990:98). Hierdie 

siening word dan ui tgebrei en namate die veelfassettige self 

ontwikkel en ontplooi, begin die persoon deur identiteits

vorming ooreenkomstige identiteite ontwikkel as antwoord op die 

vraag: "Wie is ek ten opsigte van my relasies?" Die self speel 

dus 'n baie belangrike rol in die kind se volwassewording, want 

dit is van hier dat 'n persoon se lewe deur betekenisgewing, 

belewing en betrokkenheid met inhoud gevul word deur identi

teitsvorming en waardeur hy homself toenemend orienteer in sy 

leefwereld. 

Deur selfgesprek as gevolg van die subjekkarakter van die self, 

word kernidentiteite gevorm, byvoorbeeld "ek is 'n dogter" en 

deur middel van die objekkarakter van die self, word status

identiteite gevorm, byvoorbeeld "ek as student". Betekenis

gewing, betrokkenheid en belewing speel 'n baie belangrike rol 

in di,e vorming van verskillende identi tei te, aangesien iden

ti tei tvorming nie daarsonder kan plaasvind nie. Die gestalt 

van al hierdie verskillende identi tei te vorm ui teindelik die 

kind se selfidentiteit of selfbeeld. "Die selfidentiteit, dit 

is 'n komprehensiewe reeks identiteite, is dus gesetel in die 

self" (Swanepoel, 1990:98). 

By die studie van die kind moet ons onthou dat ons altyd te 
' 

doen het met die kind in 'n besondere milieu en dat die kind 

nie in 'n vakuum bestudeer word nie, maar in 'n bepaalde 

opvoedingsgesitueerdheid en altyd in relasie met homself, sy 
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portuurgroep, sy ouers, die skool, objekte, idees en God. 

Hierdie gerasionaliseerdheid van die kind veroorsaak dat die 

normatiewe al tyd by al le aktiwi tei te betrokke is en dus gaan 

selfidentiteitvorming altyd gepaard met evaluering. 

Hierdie evaluering van die selfidentiteit, volgens eie 

subjektiewe norme, geskied deur middel van intrapsigiese 

selfgesprek om aan die norme van die samelewing te voldoen en 

lei tot die vorming van 'n selfkonsep. Omdat identiteite en 

die selfidentiteit onlosmaaklik aan die self gekoppel is, is 

di t dus eintlik die self wat evalueer word en gee hierdie 

evaluering vir 'n persoon die antwoord op die vraag: "Wie is ek 

as persoon?" Deur evaluering teen die persoon se eie 

subj ektiewe norme, kan die per soon 'n realistiese hoe of lae 

selfkonsep, of 'n onrealistiese hoe of lae selfkonsep vorm, 

afhangende daarvan of die persoon se betekenisgewing aan, 

betrokkenheid by en belewing van sy relasies realisties of 

onrealisties is en of hy tevrede of ontevrede is met homself. 

Selfkonsepvorming is uniek aan elke persoon en word vanuit elke 

persoon se eie subjektiewe siening/lewensbeskouing gevorm. 

Omdat die selfkonsep die moderatorveranderlike van gedrag is, 

sal dit van 'n persoon se selfkonsep afhang of hy sy 

moontlikhede as mens sal aktualiseer, al dan nie, met ander 

woorde of hy tot selfaktualisering sal kom of nie. Die 

selfkonsep is ook verantwoordelik vir die aanvaarding van 

jouself as persoon en vir die verwerwing van 'n lewenswyse en 

attribute wat rym met en ui tvoering gee aan wat aanvaar is 

(Jacobs & Vrey, 1982:141). 

Gedrag of handeling kan gesien word as 'n simptoom van 'n 

persoon se selfkonsep. Vergelyk ook Jacobs & Vrey (1982:26-27) 

as hulle se dat die selfkonsep beskryf kan word as die 

inisieerder van gedrag en dat die selfkonsep as die reguleerder 

van gedrag optree. Veranderinge wat dus in 

plaasvind, sal veranderinge in die persoon se 

bring (vergelyk Jacobs, 181:150). Rogers (1965: 

die selfkonsep 

gedrag teweeg-

507-508) se in 

hierdie verband: "As the organism strives to meet its needs in 

the world as it is experienced, the form which the striving 

takes must be a form consistent with the self." "Die 
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selfkonsep is dus die kriterium aan die hand waarvan ervaringe 

geinterpreteer (betekenisgewing), aan persepsies betekenis 

gegee word (betrokkenheid) , verwagtinge bepaal (belewing) en 

handelinge bepaal en gerig word. Dit blyk dus dat die wyse 

waarop die persoon dinge beleef, daarby betrokke is en beteke

nis daaraan gee, uiteindelik in die vorming van sy selfkonsep 

kristalliseer" (Jacobs & Vrey, 1982:30). 

Die vorming van identiteite, en die evaluering daarvan deur 

selfgesprek, wat lei tot die vorming van 'n persoon se 

selfkonsep, geskied deur middel van betekenisgewing (die kogni

tiewe), betrokkenheid (die konatiewe) en belewing (die affek

tiewe) . Reeds vanaf geboorte begin die kind om deur betekenis

gewing horn in sy leefwereld te orienteer. Die gevolg van 

betekenisgewing is die totstandkoming van 'n relasie met die 

besondere referent (Jacobs, 1987:5). Daar moet onthou word dat 

betekenisgewing nie bloot kognitief van aard is nie, maar ook 

'n affektiewe kwaliteit bevat wat die betekenis aanvul en dus 

'n persoon se verdere orientering 

referent bepaal. Hierdie kwaliteit 

ten opsigte van daardie 

(belewing) van sy beteke-

nisgewing sal dan weer sy verdere betrokkenheid by die relasie 

bepaal. Die gesamentlike effek van die kind se beteke

nisgewing aan, betrokkenheid by en belewing van verskillende 

relasies sal bepaal of die kind/persoon die relasies as 

positief of negatief beleef. Indien die betekenisgewing, 

belewing en betrokkenheid onrealisties is, kan dit lei tot 'n 

onrealistiese orien~ering in die kind se leefwereld wat sal lei 

tot 'n onrealistiese hoe of lae selfkonsep afhangende van die 

kind se evaluering van sy selfidentiteit aan sy eie subjektiewe 

norme. Indien die betekenisgewing, belewing en betrokkenheid 

realisties is, sal die evaluering van die kind/persoon se 

selfidentiteit aan die hand van sy eie subjektiewe norme lei 

tot die vorming van 'n realistiese hoe of lae selfkonsep. Die 

opvoedkundige sielkundige kategoriee van betekenisgewing, 

betrokkenheid en belewing word deur Jacobs en Vrey (1982:30-31) 

beskou as die bepalers van menslike gedrag, na binne deur 

middel van die vorming van die selfkonsep, wat op sy beurt na 

bui te lei tot die vorming van relasies wat lei tot 
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selfaktualisering. Daar is dus voortdurende wisselwerking 

tussen die selfkonsep en selfaktualisering. 

Ten einde realistiese betekenisgewing, betrokkenheid en bele

wing by die kind te bevorder, wat sal lei tot die vonning van 

'n realistiese selfkonsep, is dit nodig dat opvoeding in 'n 

gesonde opvoedingsklimaat sal geskied, wat gekenmerk word deur 

liefde, sorg, respek, vertroue, eerlikheid, kennis en verant

woordelikheid (vergelyk hoofstuk 2). 

"Die essensies te wete betekenisgewing, belewing, betrokkenheid 

en selfaktualisering saam met die vooronderstellings, te wete 

die vorming van relasies, die leefwereld en die opvoedings

klimaat, vorm die basis of die fondament waarop die intrapsi

giese struktuur, te wete die ek, die self, selfidentiteit en 

selfkonsep staan. Die intrapsigiese onderlinge wisselwerking 

van hierdie struktuurkomponente is verantwoordelik vir die 

persoon se uiteindelike gedrag, wat lei tot selfaktualisering. 

Indien die gedrag problematies is, moet die diagnose en terapie 

by hierdie intrapsigiese struktuur begin en deurwerk tot by die 

basis, te wete die vooronderstellings" (Jacobs & Vrey 1982:24). 

3.5.5.5 Diagrammatiese voorstelling van die toepassing en 

samehang van die opvoedkundige sielkundige essensies in 

relasieterapie: (Jacobs,1987:8). 

Diagram 4 
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SELFAKTUALISERING 

EK SELF 

RELASIES 

ESSENSIES B, = Belewmg . -08 1 = Betck~isgcwing 

8 3 ~ Betrokkcnheid 
SA = Sclfaktualiscring 

SELFKONSEP 

IDENTITEIT 

LEEFW£RELD 

OPVOEDINGSKLIMAA T 

3.5.6 Die opvoedkundige sielkundige vooronderstellings 

Die vooronderstellings, naamlik relasies/relasievorming, op

voedkundige klimaat en leefwereld is reeds in hoofstuk 2 

volledig beskryf. Die skrywer sal dus slegs kortliks hieraan 

aandag gee ter wille van die verband en samehang in relasie
terapie as teorie. 
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3.5.6.1 Relasies 

Die kind word nooit in 'n vakuum bestudeer nie,maar word altyd 

gesien in relasie met 'n besondere referent wat een van die 

volgend~ kan wees: (vergelyk Vrey,1979:6 en Pienaar 1991:41). 

• Ouers 

• ,Qnderwysers/Skool 

Portuur 

• Objekte en Idees 

• Homself/Die Self 

• God 

Deur betekenisgewing orienteer die kind homself toenemend in sy 

leefwereld en die gevolg van betekenisgewing, is die totstand

koming van 'n relasie met die besondere referent (Jacobs, 

1987:5). Hierdie orientering van die kind deur die vorming van 

relasies met die wereld random horn is nodig om tot volwasse

wording en selfaktualisering te kan kom (vergelyk Howell, 

1990:10). Volgens Vrey (1979:15) word die kind se leefwereld 

gevorm uit die gestalt van die betekenisvolle relasies wat die 

individu konstitueer. Vergelyk Moller (1985: 33) as hy s 8 • 

"Die sinvolheid van die ganse 'bestaan en voortbestaan van die 

mens wentel om die stigting van betekenisvolle verhoudinge met 

homself, met die leefwereldlike dinge, met sy mede-ander en met 

die Gans-andere (sy God)." 

Die woord relasie verwys na 'n tweepolige verband tussen die 

kind(opvoedeling) as een pool en die antler mens, of objek, as 

die antler pool(vergelyk Pienaar, 1991:41 en Vrey, 1979:22). By 

elke pool is daar 'n polarisasie-effek wat twee komponente het, 

te wete 'n kognitiewe- en 'n affektiewe komponent. Die kogni

tiewe dui op die kennisaspek en " ... van meet af aan blyk di t 

dat relasies bestaan vir 'n mens wat verstaan, wat betekenis 

gegee het" (Vrey,1979:21). Die affektiewe dui op die kwaliteit 

van die belewing van die relasie en die totaliteitseffek word 
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deur toenadering of verwydering gekerunerk, met moontlike 

verskille in intensiteit (Pienaar, 1991:41). Ten einde te kan 

betekenis gee, moet die kind betrokke wees by die ander 

referent (Vrey, 1979:22-23). 

Sodra die individu vanuit sy eie raamwerk aan 'n referent 

betekenis gegee het,is daar sprake van 'n tweepolige verband of 

relasie. Die polarisasie-effek van 'n relasie het tot gevolg 

'n positiewe polarisasie-effek, gekerunerk deur toenadering, of 

'n negatiewe polarisasie-effek, gekerunerk deur verwydering. 

Wanneer 'n relasie as onaangenaam beleef word, strem dit bete

kenisgewing en lei tot onwilligheid om verder daarby betrokke 

te wees, wat die onaangename belewing van die relasie versterk. 

Aangetrokkenheid in 'n relasie veroorsaak die teendeel 

(Pienaar,1991:41). 

"Elke persoon is medeverantwoordelik vir die relasies wat hy 

stig" (Jacobs en Vrey 1982: 14) . Dit is dus duidelik dat 

relasievorming 'n aktiewe betrokkenheid van die kind as 

totaliteit is. "Die sterkte van die relasie tussen die kind en 

die referent ,sal afhang van die kennis van mekaar en wat die 

psigologiese afstand tussen die twee is, met ander woorde 

hoedanig dit sy self as kern van sy persoonwees raak" (Vrey, 

1979:23). 

3.5.6.2 Die opvoedkundige klimaat 

"Opvoeding is 'n intermenslike aktiwi tei t. Die opvoe

dingsklimaat verwys na die voorwaardes waaronder die opvoeder 

en die opvoedeling mekaar werklik ontmoet. Hierdie klimaat 

breek in 'n positiewe sin die skanse af waaragter die individu 

vir selfbeskerming wegkruip, sodat die twee persone mekaar kan 

ontmoet en kommunikasie kan plaasvind" (Jacobs, 1987: 6) . Die 

vernaamste komponente van so 'n klimaat is liefde, kennis, 

sorg, respek, vertroue, eerlikheid en verantwoordelikheid. 

Rienstra (Sonnekus en Ferreira, 1979:105) sA: "Effektiewe 

opvoeding berus grootliks op 'n opvoedingsklimaat wat spreek 

van warmte, intimi tei t, liefde, vertroue en gesag. Die kind 

het nood aan 'n veilige en geborge opvoedingsruimte vanwaar hy 
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kan vertrek om die wereld te eksploreer. Die kind se belewing 

van veiligheid steun op 'n sodanige geborge en intieme 

opvoedingsmilieu (onderrigsmilieu) laasgenoemde waarvan die 

direkte uitkoms is van die gevoelsopvoeding wat die kind ont-

vang. Wanneer die kind toereikend gevoelsmatig gesteun word, 

is hy bereid om te waag aan die lokkende, vreemde, soms 

bedreigende wereld. Die konkrete manifestasie van hierdie 

waaghouding vind ons in die kind se wil om te leer en groot te 

word." Duminy en Du Preez (1975: 57) sluit hierby aan wanneer 

hulle se: "Today we know that the desire to learn must come 

from within. The teacher is the dynamic and influential 

instrument which helps to establish those conditions which are 

most likely to motivate learning." 

Van Niekerk (1986:39) se dat die opvoeder en kind met mekaar in 

opvoedingsverhoudinge staan waardeur die volwassene sy eie 

persoonsopenbaringe teenwoordig stel en 'n klimaat skep wat die 

kind se persoonsvol trekking kan bevorder of demp. Moller 

(1985:33-34) se dat alvorens 'n 'n opvoeder 'n kind tot vol

wassenheid kan lei, moet daar pedagogiese bemoeienis met en 

pedagogiese aanvaarding van die kind wees. Sodanige pedago

giese aanvaarding berei die weg voor tot die vertroue wat die 

kind in sy onderwyser moet he. Die geborgenheid wat die kind 

in die pedagogiese ruimte ervaar waar vertroue heers, maak 

pedagogiese gesagsleiding en wedersydse begrip moontlik waar

sonder die loslating van die volwassewordende nie kan gedy nie. 

Indien die kind die skoolruimte (pedagogiese ruimte) ervaar as 

een van voortdurende kommer, twyfel, onopregtheid en bedrei

ging, strem dit sy menswording. As hierdie ruimte egter geken

merk word deur begryping, vertroue en simpatieke gesagsleiding, 

berei dit die kind tot sedelike selfstandigwording voor. 

Purkey (1970:50) noem ses faktore wat bevorderlik is vir die 

verbetering van die opvoedingsklimaat wat die selfbeeld sal 

verbeter en dus motivering verhoog, naamlik: 

1. Realistiese uitdagings. 

2. Vryheid om selfrespek te verbeter. 
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3. Wedersydse respek. 

4. Warmte. 

5. Beheer of gesag. 

6. Sukses. 

Waar daar van die kant van die opvoeder begrip, belangstelling, 

liefde, sorg, vertroue, eerlikheid, kennis en repek ontbreek, 

ontstaan 'n disharmoniese opvoedingsklimaat en Mtiller (1966:48) 

beklemtoon dat so 'n misverstand ernstige probleme tot gevolg 

kan he, want by gebrek aan begrip word die kind in sy totale 

persoonsontplooiing versteur. Jacobs en Vrey (1882: 16) sluit 

hierby aan wanneer hulle se: "Waar een of meer van hierdie 

komponente ontbreek, is die opvoedingsklimaat versteur. Vrien

delike aanvaarding kom in die gedrang, wantroue en onegtheid 

versteur die moontlikheid om doeltreffend op te voed." 

Ui t bogenoemde is di t dus duidelik dat die opvoedingsklimaat 

wat bestaan tussen die opvoeder en opvoedeling 'n baie belang

rike rol speel in die vorming van gesonde/positiewe relasies en 

die vorming van 'n realistiese positiewe selfkonsep en dat 'n 

disharmoniese opvoedingsklimaat sal lei tot relasieprobleme wat 

uiteindelik sal kulmineer in 'n onrealistiese negatiewe self

konsep en gevolglik die totale persoonlikheidsontwikkeling van 

die kind negatief sal be1nvloed. 

3.5.6.3 Leefwereld 

Ui t die verskillende relasies waarby 'n per soon voortdurend 

betrokke is, word die indi vidu se uni eke leefwereld gevorm, 

deur sy betekenisgewing daaraan, sy belewing daarvan en sy 

betrokkenheid daarby. Die persoon se leefwereld kan dus as 'n 

netwerk van relasies met die verskillende referente voorgestel 

word. "Hierdie gestalt van betekenisvolle relasies wat die 

individu konstitueer, vorm sy leefwereld" (Vrey,1979:15). 

Dis belangrik om te onthou dat geen twee persone se leefwerelde 

ooi t dieselfde sal wees nie, omdat el keen se betekenisge~ing 

aan, belewing van en betrokkenheid by hul relasies sal verskil. 
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Die kind bevind horn voortdurend betrokke by nuwe relasies 

waaraan hy betekenis moet gee en wat hy op sekere maniere 

beleef, " ... met die gevolg dat die aard van die leefwereld 

sowel as die horison daarvan nooit staties is nie" 

(Vrey, 1979: 15). 

Vol gens relasieterapie en die opvoedkundige sielkundige 

benaderingswyse konsti tueer die kind sy leefwereld deur die 

opvoedkundige sielkundige voltrekkingswyses van betekenis

gewing, betrokkenheid en belewing. Die opvoedkundige sielkun

dige bestudeer dan ook die opvoedeling wat gedurig besig is om 

'n leefwereld te stig soos wat hy betrokke is, betekenis gee en 

sy relasies beleef. "Die selfkonsep kan beskou word as die 

kern van die leefwereld, aangesien di t die selfkonsep van 'n 

persoon is wat sy betrokkenheid met, sy betekenisgewing aan en 

sy belewing van sy wereld en leefwereld medebepaal asook sy 

selfaktualisering met opvoedingshulp rig" (Pienaar, 1991:11). 

Howell (1990:68) sluit hierby aan as sy se: "Die selfkonsep as 

intrapersoonlike relasie bepaal en beinvloed die vorming van 

interpersoonlike en antler relasies wat uitloop op selfak

tualisering." 

3.5.6.4 Sensitiwiteit 

Relasieterapie, 'n humanisties-kognitiewe teorie met 'n klient

gesentreerde terapie, vereis besondere kwaliteite van die 

terapeut as persoon. Vervolgens sal sensitiwiteit as inherente 

kwaliteit van die terapeut se toerusting bespreek word. 

Rogers(l987:39) se die volgende oor sensitiwiteit: "Genuine 

sensitive empathy, with all its intensity and personal involve-

, ment, cannot be so taught. I wish to keep an.accurate, up-to

the-minute sensitivity to my client's inner searchings ... The 

important thing is that two unique persons are in tune with 

each other in an astonishing moment of growth and change". 

In haar tesis: "Die aard van voorligtersensitiwiteit" het Roets 

(1991:76-122) die fenomeen deeglik verken en 'n model vir 

voorligtersensitiwiteit opgestel. Die skrywer sal vervolgens . 
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Roets se siening en interpretasie van sensitiwiteit as opvoed

kundige sielkundige voorwaarde in relasieterapie bespreek. 

Vir die ontwikkeling van sensitiwiteit word verwag dat 'n 

terapeut vanaf egosentrisiteit na egodesentralisasie (wegbewee9 

van die self) sal ontwikkel, die vermoe van roloorname het en 

dat sy waarneming van ander akkuraat sal wees. Dit sal tot 

gevolg he dat die terapeut die vermoe sal ontwikkel om 'n ander 

persoon se perspektief raak te sien, inligting uit te ruil, te 

onderskei tussen motiewe en oorsake en om denke te wysig. Rol

oorname impliseer die vermoe om jouself in die plek van 'n 

ander te stel, met die doel om die persoon werklik te verstaan. 

Vir akkurate waarneming is onvoorwaardelike aanvaarding en 

opregtheid baie belangrik, sodat die terapeut ingestel kan wees 

om objektief en sensitief te wees vir alle aspekte in die 

terapeutiese situasie en die persoon. 

Raakhoor, raaksien en raakvoel is van die tegnieke wat 'n 

terapeut kan gebruik om meer sensitief te reageer. Ander 

tegnieke byvoorbeeld die gebruik van stiltes, oop vrae, 

reflektering van gevoel en inhoud, konfrontering, parafra

sering, kommunikasie van gevoelens en die integrering van 

tegnieke, kan ook gebruik word om sensitiwiteit oor te dra en 

te verhoog. 

Nog 'n komponent van sensi tiwi tei t is die stel van hipoteses 

waarvolgens interaksie beplan word. 

digheid om inligting in te win 

Onderhoudvoering as vaar

ensovoorts, stel talle 

sensi tiwi tei tseise aan die terap~ut, byvoorbeeld hy mag nie 

rigied of bevooroordeeld wees nie, hy moet kritiek kan aanvaar, 

voortdurend groei en ontwikkel, emosioneel volwasse wees en 'n 

goedaangepaste persoonlikheid he. 

Die sensitiewe terapeut is instaat om 'n positiewe opvoedings

klimaat te stig waarbinne terapie gedy. Die gebruik van 'n 

eksterne verwysingsraamwerk beteken dat die terapeut oor die 

vaardigheid beskik om buite homself te tree en binne-in die 

klient se wereld te tree. Persoonlike groei in 'n terapeut is 

belangrik, sodat die terapeut voortdurend sal verbeter en groei 

tot voordeel van homself en die opvoedeling. 
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"Alle aspekte van sensitiwiteit, vloei uiteindelik in een 

komponent in, naamlik terapie. Van die terapeut word verwag om 

met vertroue sy terapie tegemoet te gaan en nie bang te wees om 

terapie te doen nie. Vanuit die kennis van homself, die 

opvoedeling, die probleem en die hipoteses, moet hy terapie 

beplan. Hy moet ook oor die vermoe beskik om sy terapie aan te 

pas volgens die opvoedeling se probleem, persoonlikheid en 

vordering. Hy moet weet wanneer om terapie te wysig, te staak 

of om terug te gaan na klimaatstigting. Ten slotte moet hy 

vanuit 'n teoretiese raamwerk werk en as dit in die persoon se 

belang is, nie paniekerig aan een vasklou nie. Dit spreek 

vanself dat die effektiewe voorligter oor genoegsame kennis van 

antler teoretiese beskouinge sal beskik dat hy dit saam met sy 

uitgangspunt as 'n tegniek kan gebruik" (Roets, 1991:98-99). 

Die begrip sensitiwiteit is baie kompleks en betrek nie net die 

terapeut in totaliteit nie, maar ook alle aspekte van 'n 

interaksie met 'n opvoedeling. Di t kan ook nie begrens word 

tot net 'n fase van die interaksie nie, maar begin by die begin 

van 'n terapeutiese intervensie en eindig eers as alle sessies 

afgehandel is. 

3.5.7 Diagnosering in relasieterapie 

Ten einde daartoe te kan kom om die kind met probleme te help, 

is dit nodig om 'n diagnose te maak. Diagnosering sluit die 

identifisering en evaluering van probleme by kinders in. Diag

nosering in relasieterapie word aan die hand van Jacobs se 

idiografiese navorsings- en diagnoseringsmodel gedoen. Hierdie 

aspek van relasieterapie sal volledig bespreek word in die 

volgende hoofstuk en dus sal slegs 'n bree verduideliking nou 

gedoen word ten einde relasieterapie as teorie volledig te 

maak. 

Soos reeds voorheen bespreek, is leer en word 'n een

heidsgebeure en verloop gelykoorspronklik, dus sal leertekorte' 

en opvoedingstekorte die kind se totale persoonsvoltrekking 

beinvloed. Dit beteken dus dat diagnostisering ortopedagogies 

en ortodidakties van aard moet wees. 
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Ortopedagogiese diagnostisering beteken die verkenning van die 

leefwereld van die wordingsgeremde kind in sy problematiese 

opvoedingsgesi tueerdheid met die oog op 'n peiling van die 

aard, ernstigheid, omvang en oorsake van sy wordingsgeremdheid 

(Van Niekerk, 1976:72). 

By die ortodidaktiese ondersoek gaan di t oor die kind met 

leerprobleme. Hierdie leergeremde kind is egter ook 'n 

wordingsgeremde kind, derhalwe sluit die ortodidaktiese onder

soek altyd 'n volledige ortopedagogiese ondersoek in (Petrick, 

1980:28). 

Vir die opvoedkunctige sielkundige om die kind so volledig 

moontlik te verstaan, is dit nodig om horn aan 'n pedagogiese 

ondersoek te onderwerp. Nel (1966:10) proklameer die bemoeie

nis van die opvoedkundige sielkundige met die kind as 'n 

pedagogiese gebeure, dus 'n gebeure waar die fundamenteel

pedagogiese strukture met hulle essensies verwerklik moet word. 

By so 'n ondersoek sou die pedagogiese omgang as bymekaar-wees 

met die kind dus nie voldoende wees nie, maar moet dit 

ge1ntensiveer word tot 'n pedagogiese ontmoeting as met-mekaar

wees met die kind. 

".In die praktyk word daar van idiografiese navorsing gebruik 

gemaak wanneer daar deurgedring moet word na 'n bepaalde 

probleem van 'n bepaalde kind as persoon. Hierdie gebeure, wat 

ook as diagnostiseringsgebeure omskryf kan word, het die 

vasstelling van die aard, omvang en oorsake van die probleem in 

die oog. Die kind moet steeds in sy uniekheid en totali tei t 

raakgesien word" (Petrick, 1986:10). 

"Dit is belangrik om daarop te let dat diagnose nie van terapie 

geskei word nie. Diagnose moet nie gesien word as 'n 

voorafprosedure voor daar met werklike terapie begin word nie. 

Diagnose vorm 'n integrale deel van die terapeutiese program. 

Daarom moet diagnose ook nie as 'n eenmalige proses beskou word 

nie. Diagnose strek tot in die terapie in die sin dat die 

terapeut voortdurend sy aanvanklike hipoteses aan. nuwe 

inligting moet toets en evalueer namate die terapeutiese proses 

vorder" (Jacobs, 1987:10). 
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3. 5. 7 .1 Jacobs se idiografiese navorsings- en diagnoserings

model. 

Diagram 5 

IDIOGRAFIESE NAVORSINGS- EN DIAGNOSERINGSMODEL 
VLAKS 

IRRASIONELE BEELD 

VLAK4 

PERSOONSBEELD 

VLAK3 

RELASIEBEELO 

VlAK2 

FENOMEENBEELO 

VLAKI 

FUNKSIONERINGSBEELD 

DIE VLAK VAN DIE IRRASIONELE 

FUNKSIONERINGSBEELD 

3.5.7.2 Beskrywing van die verskillende diagnoseringsvlakke 

volgens Jacobs (1987:9&10). 

Funksioneringsbeeld: Di t is die aanmeldingsprobleem, byvoor

beeld swak skolastiese prestasie, diefstal ensovoorts. 

Fenomeenbeeld: 

gefokus. Al le 

ondersoek. 

Hier word daar nou op die probleem as sodanig 

aspekte van die probleem word hier deeg~ik 
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Relasiebeeld: Al die kind se relasies word nou beskryf. Die 

relasiebeeld gee aan die terapeut 'n aanduiding van die 

moontlike oorsake vir die funksioneringsbeeld. 

Persoonsbeeld: Vanuit die relasiebeeld word die persoonsbeeld 

saamgestel. Hier gaan dit om die kind se betekenisgewing aan 

sy relasies, met ander woorde hoe sien hy sy relasies. Hier 

word daar van die kind se verwysingsraamwerk gewerk. Die 

terapeut diagnoseer dus onder geen omstandighede vanaf sy eie 

interne verwysingsraamwerk nie. 

Irrasionele beeld: As gevolg van die voortdurende wisselwerking 

tussen die selfkonsep en die selfaktualisering volg dit dat die 

selfkonsep dinamies tussen twee pole beweeg, naamlik 'n hoe en 

'n lae pool. Dit is wanneer die selfkonsep van die kind verby 

die lae pool nog laer beweeg, dat die vlak van die irrasionele 

betree word. Die kind wat homself op hierdie vlak bevind, sal 

dit onmoontlik vind om rasioneel betekenis te gee. Dit is op 

hierdie vlak dat patologiese gedrag ontstaan wat gespesiali

seerde kliniese terapie nodig het (Jacobs 1980: 145-146). 

3.5.8 Die terapeutiese program 

Terapie begin waar die terapeut deurdring na die kind se self

gesprek tydens sy identi tei tsvorming. Die doelstelling met 

terapie is die ui teindelike selfaktualisering van die klient 

deur bewuswording, verkenning en verpersoonliking. 

Die voorwaardes vir terapie is dat die klimaat (wedersydse 

respek, liefde, sorg, empatie ensovoorts) tussen terapeut en 

klient reg moet wees. Al die verhoudinge (vertrouens-, ken-, 

begrips- ensovoorts), bevorderlik vir terapie, moet teenwoordig 

wees en die terapeut moet oor die nodige sensitiwiteit beskik. 

Rogers (1987:39) se die volgende oor sens~tiwiteit as voor

waarde vir terapie: "Genuine sensitive empathy, with all its 

intensity and personal involvement, cannot be taught .. The 

important thing is that two unique persons are in tune with 

each other in an astonishing moment of growth and change. Both 

of us are changed, al though the growth may be gre·ater in the 

client". Volgens Roets (1991:76-98) bestaa~ sensitiwiteit uit 
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verskeie aspekte, maar al die aspekte daarvan vloei uiteindelik 

in een komponent, naamlik terapie, in. 

Verskillende tegnieke, byvoorbeeld onderhoude/gesprekstegniek, 

spel, groepwerk, gesinsrelasies, toetsing en ander sielkundige 

teoriee word in relasieterapie as tegniek, nie vertrekpunt, 

gebruik tydens terapie. 

Terapie sal egter volledig bespreek word in hoof stuk 6 en dus 

sal slegs bewuswording, verkenning en verpersoonliking as tera

peutiese verloopstrukture in relasieterapie in meer besonder

heid in die hoofstuk bespreek word. 

3. 5. 8 .1 Bewuswording, verkenning en verpersoonliking as tera

peutiese verloopstrukture in relasieterapie. 

In Relasieterapie is dit die terapeut se doelstelling om die 

klient aan hand van bewuswording, verkenning en verpersoonlik

ing by sy selfgesprek uit te bring (De Klerk, 1990:8). 'n 

Klient wie se betekenisgewing aan, belewing van en betrok

kenheid by sy relasies onrealisties is, vorm 'n onrealistiese 

selfkonsep, deur selfgesprek wat kristalliseer in problematiese 

gedragspatrone. So 'n klient kan dan alleen werklik gehelp 

word as die wesenlike aspekte (skeefgeloopte relasies) onder

liggend aan sy probleem ge1dentifiseer word. Om dit korrek te 

kan identifiseer is dit nodig dat die klient in terapie eers

tens , met behulp van die terapeut, bewus moet word watter 

relasies skeefgeloop het (bewuswording) . Daarna moet die aan

meldingsprobleem in diepte ontleed word (verkenning), sodat die 

klient insig en begrip in sy probleem kan ontwikkel en dit vir 

homself kan uitklaar/oplos (verpersoonliking). 

Binet, soos aangehaal deur Jacobs en Oosthuizen (1985:7), het 

reeds in 1905 gese dat intelligensie 'n algemene bekwaamheid is 

om by leer en onderrig baat te vind. As doelmatige kognitiewe 

begeleiding dus deur die terapeut gedoen word, sal die mens as 

kognitiewe (bewuste) wese ook bewus kan word (gemaak word) van 

sy probleme of problematiese relasies. 'n Persoon is gewoonlik 

op subjektiewe wyse betrokke by sy probleme en daarom is die 

kognitiewe begeleiding deur 'n terapeut in die meeste gevalle 
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nodig om 'n persoon te help om meer realisties en en objektief 

by sy probleme betrokke te raak. Vol gens De Kl erk ( 1990: 2) 

sal 'n persoon wat bewus is van sy probleem, dan ook erken dat 

hy 'n probleem het en so 'n persoon sal dan moontlik ook gewil

lig wees om die probleem op te los. Hierdie intensionele 

geneigdheid kan as moti vering dien om verder by die probleem 

betrokke te raak en dit verder te ontleed (verkenning) om 'n 

oplossing daarvoor te soek (verpersoonliking) . 

Ten einde in relasieterapie bewuswording, verkenning en verper

soonliking as verloopstrukture in die terapeutiese proses te 

laat plaasvind, is 'n positiewe opvoedingsklimaat nodig. 'n 

Positiewe opvoedingsklimaat wat behels liefde, wedersydse 

kennis, sorg, respek, vertroue, eerlikheid, verantwoordelikheid 

en 'n sensitiewe terapeut sal daartoe lei dat 'n klient homself 

ontvanklik maak vir terapie. Dit sal ook tot gevolg he dat 'n 

gesagsverhouding, vertrouensverhouding en kenverhouding ont

staan tussen terapeut en klient wat 'n verdere voorwaarde is 

vir suksesvol le terapie. Sodoende sal hy deur bewuswording, 

verkenning en verpersoonliking gelei word om sy probleemgedrag 

te verander deur realistiese betekenisgewing aan, betrokkenheid 

by en belewing van sy verskillende relasies om te kan kom tot 

die vorming van 'n realistiese selfkonsep, deur selfgesprek, 

wat selfaktualisering en 'n gesonde opvoedingsituasie tot 

gevolg sal he. 

Die aanmeldingsprobleem of funksioneringsbeeld (problematiese 

gedrag) is die vertrekpunt van die terapeutiese proses in 

relasieterapie. Dit is die·bewuswording van die probleem. Dan 

word aan die hand van die klient se verskillende relasies 

(relasiebeeld) verkenning gedoen, sodat hy uiteindelik by sy 

selfgesprek (verpersoonliking) kan uitkom. Dit bring die 

klient by sy persoonsbeeld en selfgesprek uit wat dan aan

leiding gee tot die verpersoonliking van sy probleem. Deur die 

verpersoonliking van sy probleem behoort die klient dan sy 

onrealistiese betekenisgewing aan, betrokkenheid by en belewing 

van sy relasie(s) te verander sodat hy sal kom tot realistiese 

selfgesprek en die vorming van 'n realistiese positiewe self-
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konsep en 'n selfidentiteit wat 'n gesonde opvoedingsituasie en 

'npositiewe gedragspatroon tot gevolg sal he. 

3.5.8.2 Bewuswording. 

In die Reader's Digest Great Illustrated Dictionary (1984, 

First Volume A-K:l27) word die woord "aware" soos volg omskryf: 

"Conscious, cognisant, well-informed, knowledgeable, sensitive 

and perseptive (an aware person)". In die Reader's Digest 

Afrikaans-Engelse Woordeboek (1987:71) word die woord: "bewus" 

soos volg omskryf: 

alle sintuie, van 

"by volle 

iets weet 

"bewussyn" word verder soos 

bewussyn, met volle gebruik van 

en gevoelig vir. Die woord: 

volg omskryf: "'n persoon se 

gedagtes, gevoelens, kennis of besef van eie handeling, die 

verstandelike proses van kennis opdoen en dinkvermoe. 

De Klerk (1990:17) se: "Bewuswording dui op die psigiese 

handeling of aksie waartydens beide klient en terapeut oorgaan 

of groei tot die besef, wete kennis, gevoel, waarneming van die 

wesenlike essensies van die klient se probleem(e) ." 

Perls (1974:17) se die volgende t.o.v. "awareness" wat die 

belangrikheid van bewuswording as verloopstruktuur in relasie

terapie ondersteun, naamlik: "And I believe that this is the 

great thing to understand 

itself can be curative." 

that awareness per se by and of 

In relasieterapie word bewuswording as 

terapie en alle wording beskou. Daar moet 

tussen bewusmaking 'n eenrigtingproses, 

belewing van, betekenisgewing aan en 

die beginfase 

egter onderskei 

en bewuswording 

betrokkenheid by 

van 

word 

die 

'n 

relasie/situasie waar van 'n lae vlak van nie-bewus wees, be

weeg word tot 'n hoer vlak van bewus-wees en bewuswording. 

Uit bogenoemde die volgende definisie van bewuswording as 

terapeutiese verloopstruktuur in relasieterapie: 

Bewuswording dui op die psigies-kognitiewe handeling waartydens 

beide klient en terapeut tot kennis kom, dink oor en sensitief 

raak vir die wesenlike essensies van die klient se probleem(e) 

ten einde te kan kom tot gedeeltelike oplossing van die 



109 

probleem(e) en om te kan vorder op die terapeutiese proses van 

verkenning en verpersoonliking. 

3.5.8.3 Verkenning 

In die Reader's Digest Great Illustrated Dictionary (1984 First 

Volume A-K:592) word die woorde "explore en explorer" soos volg 

omskryf: "To investigate systematically; examine; study. To 

examine for diagnostic purposes and to make an investigation; 

study". In die Reader's Digest Afrikaans-Engelse Woordeboek 

(1987: 578 & 835) word die woord, verkenning as volg omskryf: 

"scouting, reconnoitring; reconnaissance; exploring; ondersoek; 

navors; verken; verspied en eksploreer. 

De Klerk (1990:18) se: "Verkenning is 'n psigiese handeling of 

aksie waartydens beide die klient en terapeut die klient se 

probleem(e) nagaan, ondersoek, ontdek, evalueer, bestudeer of 

ontleed met die doel om die wesenlike aard en omvang of 

kernelemente van die probleem(e) te weet, te identifiseer, te 

herken op hoogte daarvan te kom, of te begryp. 

In relasieterapie bestaan verkenning uit twee komponente 

naamlik: 

l)Verkenning van die fenomeen. Relevante en irrelevante 

wetenskaplike inhoude tot die kerngedagte word bestudeer en 

gestruktureer en verstaanbaar gemaak. 

2) Geleentheid tot selfverkenning word geskep wat dus 'n 

persoonlike dimensie inslui t. Geproj ekteerde si tuasies word 

dus nie· noodwendig as geldig beskou nie. 

Uit bogenoemde die volgende definisie van verkenning as 

terapeutiese verloopstruktuur in relasieterapie: 

Verkenning dui op die wetenskaplike bestudering en psigies

kogni tiewe handeling waartydens die terapeut en klient die 

fenomeen sistematies navors, verken, ontleed en ondersoek om 

tot die kerngedagte van die fenomeen en situasie deur te dring. 

Die verstaan, strukturering, evaluering, bestudering en 

ontleding van die wesenlike aard en omvang van die kernelemente 
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van die fenomeen lei dan tot beter begrip, identifisering en 

bantering van die probleem, sowel as selfverkenning ten opsigte 

van jou eie subjektiewe siening van die probleem. 

3.5.8.4 Verpersoonliking 

In die Reader's Digest Great Illustrated Dictionary (1984, 

Second Volume L-Z:l271) word die woord "personal" soos volg 

omskryf: "Of or pertaining to a particular person; private; 

one's own. Characterised by or involving action on the part of 

a particular person, rather than of a representative." 

De Klerk (1990:19) se die volgende oor verpersoonliking: 

"Verpersoonliking, net soos bewuswording en verkenning, word 

gesien as 'n psigiese handeling of aksie waardeur die klient 

deur die terapeut gehelp word om die gegewens en inligting wat 

hy aangaande sy probleem(e) bekom het, vir homself te 

verpersoonlik, met ander woorde dit van toepassing op homself 

te maak, dit vir homself toe te eien en homself daarmee te 

vereenselwig. Hy verinnerlik dus sy kennis, insig en begrip, 

sodat dit vir horn persoonlike waarde het." 

In relasieterapie verskuif die fokus tydens verpersoonliking 

vanaf die fenomeen of die situasie na die ek, die persoon self. 

Hier word die doelstelling met terapie bereik naamlik dat die 

persoon nou ten volle aan sy probleem betekenis gee, dit 

verstaan, sy eie maak, daarby betrokke is, verantwoordelikheid 

daarvoor aanvaar en dit hanteer. 

Uit bogenoemde die volgende definisie van verpersoonliking as 

terapeut'iese verloopstruktuur in relasieterapie: 

Verpersoonliking is die psigies-kognitiewe handeling of aksie 

waardeur die klient die fokus verskuif vanaf die fenomeen, 

situasie of probleem na homself, (die ek of die persoon), en sy 

eie persoonlike, unieke betekenisgewing aan en belewing van die 

probleem met die doel om daarby betrokke te raak en oplossings 

te vind. 

3. 5. 9 Slot. 
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Relasieterapie, 'n humanisties-kognitiewe teorie het ten doel 

die daarstelling van 'n terapeutiese skoal wat in die opvoed

kundige sielkundige denkrigting gebruik kan word. Dit is die 

kyk na sielkunde deur 'n opvoedkundige bril met die doel om aan 

opvoedkundige sielkundiges 'n verantwoordbare vertrekpunt te 

gee vir toepassing in die praktyk. 

In hoofstukke 4, 5 en 6 sal relasieterapie as teorie se 

toepassing in die praktyk verduidelik en uiteengesit word. 
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HOOFSTUK 4 

DIAGNOSERING DEUR MIDDEL VAN DIE RELASIETERAPIETEORIE 

4.1 INLEIDING 

Voordat deur die opvoedkundige sielkundige gedink kan word aan 

terapie, is dit noodsaaklik om al die essensies (opvoedkundig

sielkundige essensies, wordingsessensies, leeressensies en fun

damenteel-pedagogiese strukture) van die disharmoniese opvoe

dingsdinamiek te bepaal, aangesien hierdie essensies onderlig

gend is aan die onrealistiese selfgesprek van die kind wat lei 

tot onrealistiese selfkonsepvorming en problematiese gedrag. 

Hierdie onrealistiese selfkonsepvorming van die opvoedeling lei 

tot onrealistiese betekenisgewing aan, belewing van en betrok

kenheid by sy opvoedingsituasie en relasies wat weer lei tot 

verdere problematiese gedrag en 'n ongesonde opvoedingssitua

sie. 

Behoorlike volwassewording van die totale kind-in-op-voeding is 

dus slegs moontlik wanneer die psigiese lewensvoltrekking (die 

opvoedkundige sielkundige-, die wordings- en die leeressen-

sies), en verwerkliking van die opvoedingsessensies 

teel-pedagogiese strukture met hulle essensies), 

verloop. Indien dit nie toereikend verloop nie, 

(fundamen

toereikend 

moet die 

oorsake dus gesoek word in die ontoereikende of onrealistiese 

verwerkliking van die opvoedkundige sielkundige essensies en 

die essensies van wording en leer asook daarin dat die 

fundamenteel-pedagogiese essensies in die opvoeding van daardie 

kinders "verskraald of versteld" (Van Niekerk, 1976: 60) 

vers.kyn, (Petrick, 1985:45) vergelyk ook Jacobs (1987:7&8). 

Ten einde die kind wat in opvoedingsnood verkeer te kan help, 

is dit nodig om 'n diagnose te maak. Jacobs (1980:146) en 

Jacobs & Vrey (1982:58) se dat diagnose oor die hele volgende 

spektrum geskied, naamlik: 
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• die manifestasie van die funksioneringsprobleem moet 

duidelik onderskei word; 

• 'n analise van die fenomeen, dus watter van die 

fenomeenareas is betrek; 

• 'n analise van die persoonlikheidsamestelling; 

• 'n analise van die relasies; 

• 'n analise van die doeltreffendheid van betekenisgewing (die 

selfproses) . 

Soos voorheen in hoofstuk 2 genoem, geskied diagnosering in 

relasieterapie, aan die hand van Jacobs se diagnoseringsmodel. 

Dit is egter belangrik om daarop te let dat diagnose, in 

relasieterapie, nie van terapie geskei kan word nie en dat dit 

'n integrale deel vorm van die terapeutiese proses. "Diagnose 

strek tot in die terapie in die sin dat die terapeut 

voortdurend sy aanvanklike hipoteses aan nuwe inligting moet 

toets en evalueer namate die terapeutiese proses vorder. 

Diagnose word dus gesien as 'n rigtingwyser waarlangs die 

terapie gedoen word" (Jacobs, 1987:10). 

Diagnosering sluit die identifisering en evaluering van 

probleme by kinders wat in opvoedingsnood verkeer in. Iden

tifisering dui op die 'aard van die probleem en evaluering op 

die omvang en oorsake daarvan. Diagnosering het dus ten doel 

die bepaling van die aard, omvang en oorsake van die kind se 

wordingsgeremdheid en/of leergeremdheid. Aangesien die kind sy 

psigiese lewe-in-opvoeding voltrek aan die hand van wording en 

leer, sal diagnosering ortopedagogiese en ortodidaktiese onder

soeke insluit, waar die ortodidaktiese ondersoek altyd 'n orto

pe'dagogiese ondersoek sal insluit (vergelyk Petrick, 1985: 79). 

Diagnosering vind plaas aan die hand van verskeie verken

ningsmedia ten einde die funksioneringsbeeld, fenomeenbeeld, 

relasiebeeld, persoonsbeeld of irrasionele beeld te bepaal. 
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Volgens Petrick (1985:79) word die 

kwantitatief (die evaluering van 

bepaalde toets behaal), kwalitatief 

evaluering van die probleem 

die syfer/resultaat in 'n 

(Hoe het die kind te werk 

gegaan om 'n sekere antwoord of resultaat te behaal?) en 

pedagogies (betekenisgewing, belewing, betrokkenheid, aktuali

sering en selfkonsepvorming) gedoen aan die hand van die 

kwalitatiewe, kwantitatiewe en pedagogiese kriteria (laasge

noemde sluit die opvoedkundige sielkundige en fundamenteel

pedagogiese essensies/strukture in vraagvorm gestel, in). Hoe 

die kind is en hoe hy behoort te wees ten opsigte van elke 

faset van sy leefwereld word ondersoek en as daar 'n gaping is 

tussen die "is" en die "behoort te wees", ontstaan die volgende 

vrae: 

1) Wat is die aard van die probleem? 

2) Wat is die omvang van die probleem? 

3) Wat is die oorsake van die probleem? 

4) Wat kan gedoen word om die probleem te oorbrug? 

4.2 'N MODEL VIR DIAGNOSE 

4.2.1 Idiografiese navorsings- en diagnoseringsmodel 

Diagram 6 

VLAKS 

IRRASIONELE BEELO 

VLAKC 

PERSOONSBEELO 

VLAK3 

RELASIEBEELD 

VLAK2 

FENOMEEllBEELD 

VLAKI 

FUNKSIONERINGSBEELO 

DIE VLAK VAN DIE IRRASIONELE 

FUNKSIONERINGSBEELD 
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4.2.2 Die funksioneringsbeeld in praktyk 

4.2.2.1 Definisie 

Die funksioneringsbeeld is die manifestasie van die probleme 

wat die kind opsigtelik maak/onder die aandag bring. 

4.2.2.2 Samestelling van die beeld. 

Die funksioneringsbeeld kan op die volgende maniere gekonsti-

tueer word: 

• 'n Historisiteitsgesprek/onderhoud kan met die kind- (outo

anamnese) /ouers(heteroanamnese) /aanmeldingspersoon/verwy

singsreferent gevoer word. Outo-anamnese word slegs by ouer 

kinders en in ui tsonderlike gevalle gebruik, aangesien die 

persoon/kind gewoonlik te subjektief by sy probleme betrokke 

is om 'n duidelike, objektiewe beskrywing van sy funksio

nering te kan gee. 

Die volgende inligting moet verkry word ten einde 'n volledige, 

voorlopige funksioneringsbeeld te kan saamstel: 

1. Identifiserende besonderhede; gewoonlik vanaf Ed.Lab.-kaart 

en ouers. 

2. Probleemstelling. Laat die ouers/kind/onderwyser(s) kort-

liks die probleem stel/formuleer; byvoorbeeld skolastiese 

onderprestasie, enurese, stokkiesdraai, leesprobleem, enso

voorts. 

3. Gesinsopset: huwelikstaat, beroepe van ouers, adres, 

telefoonnommers, posisie van kind in die gesin, eie of 

aangenome, pedagogiese situasie tuis, ouerbetrokkenheid, 

godsdiens en ouerlike vooroordele/persepsies van die kind. 

4. Algemene ontwikkelingsmylpale: moeder se swangerskap, 

geboortegeskiedenis, baba- en kleuterjare, fisiese ontwik-
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keling (wording) byvoorbeeld voeding, motoriese-, taalont

wikkeling ensovoorts. 

5. Skolastiese geskiedenis 

• Pedagogiese observasie word gebruik om die kwalitatiewe 

inhoud aan die funksioneringsbeeld te gee. Hoe is die kind/ 

ouers/ onderwysers betrokke by die probleem, hoe gee hulle 

daaraan betekenis, hoe word dit deur hulle beleef en wat is 

die aktualiseringsmoontlikhede? 

• Na die inligting verkry is, moet/kan die DSM IV geraadpleeg 

word om jou inligting verkry, · te verwoord en te verifieer 

in wetenskaplike terme. Dit word gedoen, omdat die 

inligting uit onderhoude verkry moontlik "leke" inligting 

is byvoorbeeld 'n ouer kan se: "My kind is depressief" en 

dan is die simptome soos deur horn beskryf, nie die van 

depressie nie. 

Hierdie fase in diagnosering help terselfdertyd met bewuswor

ding in terapie vir die klient en terapeut. 

Nadat die funksioneringsbeeld volledig opgestel is, is dit 

nodig om die probleem as fenomeen volledig te ondersoek ten 

einde 'n fenomeenbeeld op te stel. 

4.2.3 Die fenomeenbeeld in praktyk 

4.2.3.1 Definisie 

Die fenomeenbeeld is die ontleding van alle aspekte van die 

probleem ( funksioneringsbeeld) as fenomeen ten einde na die 

wese daarvan deur te dring. 

4.2.3.2 Samestelling van die fenomeenbeeld 
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Die doel met die samestelling van die fenomeenbeeld is om deur 

te dring na dit wat die funksioneringsbeeld ten grondslag le, 

te wete: 

• Relasieprobleme 

Gedragsprobleme 

• Skolastiese probleme 

• Emosionele probleme 

Die deurdring na die fenomeen van die funksioneringsbeeld 

impliseer dus dat die terapeut sekere hipoteses daarstel (wat 

weer die terapie rig) . Hierdie ontleding dwing dus die tera

peut tot 'n verantwoordelike besluit. (Jacobs & Vrey, 1982:51). 

Die hipoteses word dan aan die hand van verskeie 

verkenningsmedia geverifieer. Hierdie vlak op die diagnose

ringsmodel kan beskou word as die begin van verkenning vir die 

terapeut en klient. 

4. 2. 3. 3 Klassifikasie van verkenningsmedia tot die beskikking 

van die terapeut/ondersoeker 

Dit is belangrik om daarop te let dat alle toetsing slegs 'n 

probleemgebied kan aandui of hipoteses verifieer, maar nie die 

essensies onderliggend aan die disharmoniese opvoedingsdinamiek 

kan aandui nie. Cornbach (1970:45) se die volgende in verband 

met die rol van toetse in diagnosering: "Psychological testing 

is an effort to obtain whole and systematic samples of certain 

types of verbal, perceptual and motor behavior in a frame of a 

standardized situation". 

Die 'keuse van watter toetse gebruik moet word, moet verantwoor

delik gedoen word en die terapeut moet seker wees dat hy oor 

die nodige vaardigheid beskik om die gekose toets te kan inter

preteer. "Tests should be selected to measure the• content 

areas that the counsellor is concerned with and, at the same 
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time, contribute as much as possible to the client's growth and 

development" (Hansen, 1982:375). 

Al die media wat genoem word, is ook observasiemedia, want die 

kind word in alma! ook kwali tatief beoordeel en pedagogies 

observeer. Die volgende klassifikasie van verkenningsmedia 

word gemaak, met voorbeelde van moontlike toetse: 

1. Ekspressiemedia: 

Grafiese ekspressiemedia: mens-, boom-, huistekening 

Taalekspressiemedia: Die eie opstel, onvoltooide sinnetoets. 

2. Proj eksiemedia: 

Tematiese projeksiemedia: (TAT, SAPAT, CAT, Columbus, Vier

plate-toets van Van Lennep.) 

Menstekening (DAP), Boomtekening en Huistekening. 

Rotter se Onvoltooide Sinnetoets. 

H.F.D.Projektiewe toets. 

"Symonds Picture Story Test". 

"The Wartegg Test". 

3. Handelingsmedia: 

Wiggly-blokke van Oweleen. 

Vormbord 

Albasterbord 

Guide-it. 

4. Intelligensiemedia: 

SSAIS-R 

JSAIS 

ASAT/GSAT (Algemene Skolastiese Aanlegtoets-Junior, Intermedier 
& Senior) 

OSAIS 

NB-Groeptoets vir 5 & 6-jariges en 7 & 8-jariges 

SATB ( Skolastiese Aanlegtoets Battery ) vir Zoeloe-, Xhosa-, 

Noord-Sotho-,ensovoorts -sprekende leerlinge. 

Suid-Afrikaanse Individuele Skaal vir Blindes". 

"Wechsler Intelligence Scale for Children". 
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"The Culture Fair Intelligence Test". 

"The Griffith's Mental Development Scales". 

"Peabody Picture Vocabulary Test". 

Junior & Senior Aanlegtoets (JAT&SAT) 

5. Diagnoseringstoetse: 

Lees 

Spelling 

Wiskunde 

Visueel-perseptuele vaardighede 

Ouditief-perseptuele vaardighede 

6. Persoonlikheidstoetse en -vraelyste. 

Hoerskool Persoonlikheidsvraelys (H.S.P.V.) 

Persoonlikheidsvraelys vir Kinders (PVK) 

Sestien-Persoonlikheidsfaktorvraelys (16PF) 

"Emotions Profile Index" (EPI) 

Rorchachtoets 

Opnarne van Studiegewoontes en -Houdings (OSGH) 
Die IPAT-Angsskaal 

Die Persoonlike, Huislike, Sosiale en Forrnele Verhoudings
vraelys (PHSF) 

"The Structured-Objective Rorchach Test" (Die SORT) 

7. Observasiernedia. 

Alle toetse word as observasiernedia gebruik. Van Niekerk 

(1982:82) beskryf pedagogiese observasie as die sisternatiese en 

doelgerigte verkenning van die kind se situasie en die pedago

giese evaluering daarvan. 

Die opvoedkundige sielkundige rnoet die volgende in ag neern as 

hy observasie gebruik as 'n hulprniddel om die kind beter te 

verstaan ten einde 'n fenorneenbeeld te kan opstel: 

• die observeerder mag nie vooropgestelde idees en bevoor

oordeeld wees nie; 

• elke kind bevind horn in 'n unieke opvoedingsituasie; 
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• alle afleidings moet geverifieer word en oorhaastige 

gevolgtrekkings moet vermy word; 

• 'n goeie opvoedkundige klimaat moet tussen terapeut en 

klient bestaan; 

• die kind-in-totaliteit moet geobserveer word. 

Nadat die fenomeenbeeld daargestel is en die hipoteses 

geverifieer is aan die hand van verkenningsmedia, word oorge

gaan tot die derde vlak in die diagnoseringmodel, naamlik die 

relasiebeeld. Dit is 'n verdere stap in verkenning as verloop

struktuur van die terapeutiese program. 

4.2.4 Die relasiebeeld in praktyk 

4.2.4.1 Definisie 

Die relasiebeeld is 'n beskrywing van die kind se relasies, uit 

die terapeut/ondersoeker se perspektief /oogpunt. 

4.2.4.2 Samestelling van die relasiebeeld 

Die relasiebeeld word deur die terapeut saamgestel, uit: 

• Onderhoude 

• Kwalitatiewe interpretasie van toetsresultate van ver

kenningsmedia 

• Historisiteitsgesprek 

• Pedagogiese observasie 

• Verifikasie van hipoteses gestel in die fenomeenbeeld. 

Hierdie relasiebeeld is belangrik, aangesien die 'integrering 

van die relasies tot 'n sinvolle geheel uiteindelik in die 
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persoonsbeeld vergestalt word (Jacobs & Vrey, 1982:59). Dit is 

dus die terapeut se poging om tot die self, as kern van die 

persoon, deur te dring. Die terapeut werk egter steeds vanuit 

sy verwysingsraamwerk met die doel om moontlike oorsake vir die 

f~nksioneringsbeeld te vind. Dit kan dus reeds 'n aanduiding 

gee van onrealistiese belewing, betrokkenheid en betekenisge

wing van 'n persoon aan sy relasies en is 'n belangrike stap in 

verkenning. 

4.2.5 Die persoonsbeeld in praktyk 

4.2.5.1 Definisie 

Die persoonsbeeld is die integrasie van al die relasies, vanuit 

die kind se verwysingsraamwerk, tot 'n sinvolle geheel. 

4.2.5.2 Samestelling van die persoonsbeeld 

Volgens Jacobs & Vrey (1982:52) is die persoonsbeeld dus die 

wyse waarop die kind betekenis gee aan sy relasies. Die wyse 

waarop hy betekenis gee, bepaal dan die mate van sy betrok

kenheid by en die belewing van hierdie relasies. Hierdie wyse 

van betekenisgewing bepaal die kind se selfkonsep en daarom ook 

sy selfaktualisering en gedrag. 

Die persoonsbeeld word dus saamgestel deurdat die terapeut uit 

'n eksterne verwysingsraamwerk werk en so deurdring na die 

kind/persoon se selfgesprek ten einde te bepaal hoe hy aan sy 

relasies betekenis gee, dit beleef en daarby betrokke is. Die 

skeefgeloopte relasies word so geidentifiseer en die essensies 

onderliggend aan die problematiese gedrag. Hierui t kan die 

terapeut aflei hoe 'n persoon se selfkonsep lyk, hoe hy homself 

aktualiseer en hoe hy sy probleem verpersoonlik het. 

Die Projeksietoets (Jacobs & Vrey, 1982:59-76) kan met groot 

vrug gebruik word om die persoonsbeeld op te stel en die 

selfdinamiek effektief te beskryf. Hierdie toets is op die 

relasieteorie gefundeer en dit beskryf dan ook die opvoedkun-
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dige sielkundige essensies te wete: betekenisgewing, betrokken

heid, belewing, identiteitsvorming, selfkonsep en uiteindelike 

selfaktualisering. In die ontleding van hierdie projeksietoets 

speel begrippe soos byvoorbeeld relasies, volwassewording, 

betekenisgewing, betrokkenheid, belewing, identiteit, selfkon

sep en selfaktualisering 'n deurslaggewende rol. (Jacobs & 

Vrey, 1982:75). So kan daar deurgedring word na die selfdi

namiek van die kind met probleme deur na sy selfgesprek te kyk. 

'n Volledige persoonsbeeld word dan saamgestel deur die intel

lektuele, sosiale en persoonlikheidswording van die persoon met 

sy selfkonsep te vergelyk (Raath & Jacobs, 1990:94). Dit is 

die verpersoonliking deur die persoon van sy probleem. Nadat 

die persoonsbeeld saamgestel is, kan daar oorgegaan word tot 

die bep1anning van terapie, of 'n hulpverleningsprogram. 

4.2.6 Die irrasionele beeld 

4.2.6.1 Definisie 

'n Irrasionele beeld is wanneer patologiese gedrag ontstaan/ 

bestaan, wat gespesialiseerde kliniese terapie benodig. 

4.2.6.2 Samestelling van die irrasionele beeld 

Die selfkonsep is dinamies en as gevolg van die wisselwerking 

tussen die selfkonsep en selfaktualisering, voortdurend besig 

om tussen die posi ti ewe en negatiewe pole te beweeg. Dit is 

wanneer die selfkonsep van die kind verby die negatiewe pool, 

nog laer beweeg, dat die vlak van die irrasionele betree word. 

So 'n persoon vind dit dan onmoontlik om rasioneel/realisties 

betekenis te gee aan sy relasies, identiteite te vorm en tot 

selfkonsepvorming te kom. Hy bevind horn dus in 'n posisie waar 

hy gespesialiseerde kliniese hulp nodig het. In so 'n geval 

sal die persoon na 'n psigiater of kliniese sielkundige verwys 

word. 
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4.2.7 Die se1fd:inamiek 

Die selfdinamiek sal bespreek word volgens Jacobs & Vrey 

(1982:52-56) en Raath & Jacobs (1990:31-35). 

Na die v&.rkenning van die persoonsbeeld dring die diagnose deur 

na die kern van die persoonwees, naamlik sy selfdinamiek. 

Belewing, betekenisgewing en betrokk~nheid deur middel van <lie 

selfgesprek, le die dinamiek van die selfkonsep ten grondslag. 

Dit kan soos volg voorgestel word: 

Diagram 7 

Voorstelling van die dinamiek van die sellkonsep 

Belewlng 
Betekenlsgewing 
Betrokkenheid 

Raath & Jacobs (1990:32) 

"Die klein kind kom deur orientering en differensiasie tot 

onderskeiding van die self en wereld. Hierdie onderskeidings 

vorm sy primere selfidentiteit. Die term primitiewe selfiden

titeit .word gebruik omdat hierdie selfkennis van die klein kind 

betreklik diffuus en onverfynd is. Die primitiewe selfidenti

teit sal toenemend meer funksioneel word, sodat 'n kerniden

titeit en statusidentiteite geleidelik onderskei kan word. 

Aangesien hierdie ker.nidentiteit verwys na die gel.ntegreerde 

totaliteit van wie die persoon is, kan en moet hy die "is-heid" 
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van die self aanvaar. Statusidenti tei te vul 'n per soon se 

kernidentiteit met r,yker inhoud. 

P.angesien ons te doen het met die self in sy geintegreerQ.e 

totaliteit van menswees, is daar bY die geestesgesonde persoon 

nie sprake van 'n botsing tussen kern- en s.tatusidentiteit, .of 

tussen statusidentiteite onderling nie. Hierdie identiteits

vorming, is dus ekwivalent met selfaktualisering. Dit help dus 

die persoon om tot volle selfontplooiing te kom en homself in 

al sy fasette uit te leef. 

Jndien 'n perso.on nie sy i:iotensialiteite reallseer nie, tjus nie 

selfaktualiseer nie, bevind hy homself in opvoedingsnood/ 

problematiese gedrag. Dit gebeur wanneer die geheelbeeld van 

die selfkonsep onrealisties-negatief is. Die gevolg van hier

die dinamiek is dat die psigiese vitaliteit gebruik word om die 

self wat nie tot volle selfaktualisering kan ontplooi nie, te 

beskerm. 

Hiervolgens blyk dit dat die verdedigingsmeganismes/onegte 

betekenisse, selfaktualisering strem. Die selfkonsep is die 

resultaat van die evaluering van die persoon se kernidentiteit 

en sy statusidentiteite. Swak, of onrealistiese kern- en 

statusidentiteite het dus 'n lae selfkonsep tot gevolg, wat op 

sy beurt weer vir allerlei emosionele en/of gedragsprobleme 

verantwoordelik is. Die persoon besef egter gewoonlik nie dat 

sy selfgesprek onrealisties is nie en so word die negatiewe 

dimensies al hoe sterker en die kind word vir homself al hoe 

meer onaanvaarbaar. 

Waar daar dus gediagnoseer word, is dit noodsaaklik om deur te 

dring na hierdie selfproses, ten einde te poog om die werking 

daarvan vas te stel. Die ontleding van hierdie selfdinamiek 

stel die terapeut in staat om die emosionele en/of gedragswyses 

te verklaar. Dit bied voorts riglyne aan die terapeut waarvol

gens terapie aangepak behoort te word". 
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4.2.7.1 Voorstelling van die selfdinamiek: 

Diagram 8 

SELFKONSEP 

SELF~ IDENTITEIT ~ EVALUERING :;::=:=:::!: SELFAGTING~ HANDELING (GEDRAG) 

A ! l l 
SUBJ EK 

EK 
OBJEK BETEKENISGEWING 

MY AAN DIE SELF 
(KOGNITIEF) 

BELEWING VAN 
HIERDIE 
BETEKENISGEWING 
(AFFEKTIEF) 

BETROKKENHEID AS 
GEVOLG VAN BETEKENIS
GEWING EN BELEWING 
(KONATIEF) 

Jacobs & Vrey (1982:53) 

4.3 ORTOPEDAGOGIESE- EN ORTODIDAKTIESE DIAGNOSERING 

"Diagnosering verg aldus 'n grondige ondersoek, nie net na die 

kind se leervoltrekkingstekorte nie, maar ook na sy opvoedings

gesitueerdheid. Dit beteken dat diagnosering ortodidakties en 

ortopedagogies van aard moet wees" (Booyse, 1985:100-101). In 

relasieterapie word beide hierdie diagnoserings aan die hand 

van die voorafbespreekte diagnoseringsmodel gedoen. 

Ortopedagogiese diagnosering beteken die verkenning van die 

leefwereld (gestalt van die persoon se betekenisvolle rela

sies l as betekeniswereld van die wordingsgeremde kind in sy 

opvoedingsgesi tueerdheid .. 

By die ortodidaktiese ondersoek gaan di t oor die kind met 

leerprobleme. Hierdie leergeremde kind is ook as gevolg van sy 

leergeremdheid al tyd 'n wordingsgeremde kind, derhalwe s l ui t 

die ortodidaktiese ondersoek altyd 'n volledige ortopedagogiese 

ondersoek in. 

4. 3 .1 Diagrarnmatiese voorstelling van die ortopedagogiese en 

ortodidaktiese ondersoeke 



Irrasionele 

Vlak 5 

Persoonsbeeld: 
t---.. 

Vlak 4 

Relasiebeeld 1---
lak 3 
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Diagram 9 

Patologiese gedrag. Verwys vir ge 

spesialiseerde kliniese hulp. 

Word saamgestel vanuit die kind se ver

wysingsraamwerk;hoe hy sy relasies sien 

Jacobs se projeksietoets. Terapie word 

hiervan beplan/gerig. 

Beskryf al die kind se relasies soos 

blyk uit die funksioneringsbeeld en 

fenomeenbeeld. Doel is om moontlike 

oorsake vir problematiese gedrag/ 

funksionerih sbeeld vas te stel. 

Ondersoek alle aspekte van die probleem. t----
Skakel toepaslike verkenningsmedia in. 

Stel hipoteses. 

Funksioneringsbeeld Die aanmeldingsprobleem. Leer- en/of 

lak 1 wordingsgeremd/-gestremd. 

4.4 DIE DIAGNOSERINGSVERSLAG 

Ondersoeker I terapeut se persoonlike gegewens 

VERTROULIKE SAMEVATTENDE DIAGNOSERINGSVERSLAG. 

1.BIOGRAFIESE EN IDENTIFISERENDE OMSTANDIGHEDE: 

Naam en van: Ouderdom: 

Skool I Beroep: Huistaal: 

Standerd/Naskoolse kwalifikasie: Kerkverband: 

Ondersoekdatum: Aanmeldingspersone: 

Geboortedatum: 

2. GESINSOPSET: 
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Ouers: Vader: Beroep: 

Moeder: Beroep: 

Adres: 

Telefoonnonuner: 

Huwelikstaat: 

Eie of aangenome kind: 

Posisie in die gesin: kind van kinders. 

Ander kinders in die gesin: 

Naam Ouderdom Standerd 

!.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
2. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pedagogiese situasie tuis: (ouerlike betrokkenheid, belewing en 

betekenisgewing) 

3.GEBOORTEGESKIEDENIS: 

Swangerskap: (Onderstreep waar nodig) 

Ernsti_ge siekte I Gebruik van verdowingsmiddels of alkohol I 
Rook I Emosionele spanning I Botsende bloedgroepe I Hoe/Lae 

Bloeddruk I Bloedarmoede I Beplan I Onbeplan I Buite-egtelik 

Ander besonderhede 

Geboorte: (Onderstreep waar nodig) 
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Te Vroeg I Later as verwag I Komplikasies I Lang geboorte I 
Vinnige geboorte I Keisersnee I Instrumente I Normaal I Blou 

baba I Hospitaal I Tuis I Broeikas I Suurstofprobleme 

Ander/Uitbreiding~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Geboortegewig: 

Baba- en kleuterjare: 

Voedingsprobleme: (suig, allergiee, koliek, borsvoeding/bottel
voeding, ens.) 

Slaapgewoontes 

Ontwikkelingsmylpale: 

Sit: 

Kruip: 

Loop: 

Praat: (sinne; woorde) 

4. MEDIESE GESKIEDENIS. 

Kindersiektes: 

Ernstige siektes/-ongelukke: 

Oorprobleme/-siektes: 

Oogprobleme/-siektes: 

Familiesiektes/Chroniese siektes: 

Mediese kaart inligting: (inentings ens.) 

5.SKOLASTIESE GESKIEDENIS: 

Tydperk op kleuterskool: 

Ouderdom by skooltoelating: 

Skoolgereedheid by skooltoelating: 

Skoolbesoek: 
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Aantal skole bygewoon: 

Standerds herhaal/oorgeplaas: 

Vorige remediering/terapie: 

Intellektuele bepalings: 

Skolastiese prestasie: 

JAAR 19 19 19 19 19 19 19 19 

ST. 

AFR. 

ENG. 

WISK. 

WET. 

GESK. 

AARD. 

BYVAKKE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

GEMID.% 

6.FUNKSIONERINGSBEELD: 
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7.FENOHEENBEELD: 

8.HIPOTESES: 

9 VERIFIKASIE VAN FENOHEENBEELD EN HIPOTESES: 

Alle verkenningsmedia en onderhoude wat deur die ondersoeker/ 

terapeut gebruik is se toetsresultate (kwantitatief, kwalita

tief en pedagogies) en inligting, profiele en interpretasies 

word hier ingesluit. Dit kan 1-12 bladsye behels, afhangende 

van die hoeveelheid verkenningsmedia gebruik. 

In geval van 'n ortodidaktiese ondersoek word die volgende 

inligting ook hier ingesluit naamlik: 

1) Fisiese gesteldheid: L/R-handig; L/R-ogig; L/R-voetig; 

Gesig: Bysiende; versiende; oogbeheer; oogkonvergensie; gehoor; 

spraak; fisiese gebreke; lateraliteit en rigtingsin; ruimtelike 

orientasie; tydsbesef; liggaamsorientasie; taktuele diskrimina

sie; algemene gesondheidstoestand (volgens ouers); voorkoms en 

liggaamsbou. 

2) Spesifieke Leergeremdhede: 

A) Visuele persepsie: 
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Raaksien van ooreenkomste en verskille; visuele geheue; posisie 

in die ruimte; visuele opeenvolging; voor- en agtergrondonder

skeiding; kleurherkenning; analise en sintese;. visueel-moto

riese integrasie. 

B) Ouditiewe persepsie: 

Aandagtig luister; ouditiewe diskriminasie; ouditiewe opeen

volging; korttermyn geheue; oudi ti ewe assosiasie; analise en 

sintese. 

C) Motoriese koordinasie: 

Growwe- ; fyn-; visueel-motories; ouditief-motories; balans en 

ritme. 

D) Ander openbaringswyses: 

Passiwiteit, hiperaktiwiteit, aandagfluktuasie, kort aandag

span, aandagafleibaarheid, perseverasie, hanteringsbeheptheid, 

konkreetgebondenheid, impulsiwiteit, emosionele labiliteit, 

teruggetrokkenheid, introversie, ekstroversie, sosiale isola

sie; swak waaghouding, oorafhanklikheid, liggaamsbelewing, ag

gressiwiteit, prestasie-angs, gebrekkige volharding en deurset

tingsvermoe, skolastiese onderprestasie, werkswyse en werk

tempo, potloodgreep. 

3)Didaktiese stand: 

A) Taal: 

Woordeskat, taalekspressie (sinskonstruksie), taalbegrip. 

B) Lees: 

Woordherkenning, leesouderdom, kennis van klanke, prosalees, 

leesspoed, leesbegrip, tipiese leesfoute, standerdvlak. 

C) Spelling: 

Kennis van klanke, kennis van spelreels, tipiese spelfoute, 

spelouderdom. 

D) Handskrif: 
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Kwaliteit, probleme, skryfspoed, lettervorming, potloodgreep. 

E) Wiskunde: 

Optel, aftrek, vermenigvuldig, deel, bemeestering van basiese 

wiskundige konsepte, woordsomme, kwalitatiewe foute-analise. 

10 RELASIEBEELD: 

a)Kernwoorde opsommende relasiebeeld. 

RELASIES MET 

OUERS/GESIN ONDERWYSERS MAATS OBJEKTE EN DIE SELF 

SKOOL IDE ES 

b)Beskrywing van Relasiebeeld. 
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11. PERSOONSBEELD: 

12. BEPLANNING VAN TERAPIE/HULPPROGRAM: 

4.5 SLOT 

In relasieterapie is dit belangrik om daarop te let dat 

diagnose nie van terapie geskei word nie. Diagnose vorm in 

werklikheid 'n integrale deel van die terapeutiese program, 

daar bewuswording, verkenning en verpersoonliking as verloop

strukture in die terapeutiese program reeds hier begin. 

Diagnose is ook nie stagnant, 'n eenmalige proses of, absoluut 

nie, maar strek tot in die terapie in die sin dat "die terapeut 

voortdurend sy aanvanklike hipoteses aan nuwe inligting moet 

toets en evalueer namate die terapeutiese proses vorder" 

(Jacobs, 1987: 10). 

Jacobs (1987:10) stel dit SOOS volg: "Diagnose word dus gesien 

as 'n rigtingwyser waarlangs die terapie gedoen word. Op 
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hierdie "terapeutiese pad" is dit nodig om telkens weer die 

rigtingwyser te raadpleeg en dit te evalueer ten einde vas te 

stel of die "regte pad" steeds bewandel word". 
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HOOFSTUK 5 

PEDOTERAPIE MET BEHULP VAN RELASIETERAPIE 

5 .1 INLEIDING 

Die basiese verskil tussen opvoeding en terapie is dat 

opvoeding 'n ingryping van buite is om die kind te lei en te 

steun in sy selfaktualisering (Jacobs & Vrey, 1982: 79), terwyl 

terapie die deurdring is na 'n persoon se selfgesprek ten einde 

onrealistiese betekenisgewing, belewing en betrokkenheid aan sy 

relasies (identiteite) reg te stel, sodat 'n realistiese self

konsep gevorm kan word en sy innerlike beheer herstel kan word. 

"Terapie is dus egte betekenisgewing aan die self, sodat 'n 

realistiese identiteit kan ontplooi" (Jacobs & Vrey, 1982: 89) 

en selfaktualisering moontlik is. 

Jacobs & Vrey (1982:79-80) se dat die oorvleueling van 

opvoeding en terapie daarin le dat die twee toestande van: ek 

KAN NIE EK KAN NIE op 'n kontinuum le en dit is die 

terapeut se opgaaf om te verhoed dat die "ek" 'n "EK" word. 

Die terapeut het dus te doen met die herstel van eiewaarde by 

die kind, die herstel van 'n reele selfidentiteit en realis

tiese selfkonsep, sodat selfstandigheidstake en selfaktualise

ring weer as uitdagings beleef word. Hoe nader die belewing 

van konflik tussen ek kan en ek kan nie en die gevoel van 

onvermoe aan die kern van die self beweeg, hoe grater word die 

moontlikheid van 'n onrealistiese negatiewe selfkonsep en 

problematiese gedrag. 

5.2 DIE DOEL VAN TERAPIE 

5.2.1 Verwyderde doel 

Die doelstelling met relasieterapie is die uiteindelike selfak

tualisering van die per soon deur bewuswording, verkenning en 

verpersoonliking. 
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5.2.2 Oruniddellike doelstellings 

• Aanvaarding deur 'n per soon van sy kernidenti tei t/ eie 

identiteit. 

• Verwerwing van statusidentiteite as ankerpunte. 

• Egte betekenisgewing van die self aan sy relasies. 

• Die opheffing en die gee van realistiese betekenis aan angs, 

verdedigingsmeganismes en konflik as steurende faktore om 

realistiese identiteite en 'n -selfkonsep te vorm. 

• Die gee van egte betekenisgewing aan die persoon se 

selfgesprekke. 

• Die verkryging van ware en werklike selfkennis en selfinsig. 

• Die ui tvoering van ui tvoerbare take met gevolglike sukses

belewing. 

• Die steungewing tot die vorming van positiewe relasies. 

• Die skep van 'n terapeutiese klimaat. 

5.3 SKEMATIESE VOORSTELLING VAN DIE TERAPEUTIESE PROGRAM 

Diagram 10 

BEWUSWORDING 

VERKENNING 

VERPERSOONLIKING 

ELFGESPREI<i==!SELFAKTUALISERING 

TERAPIE: Doelstelling met terapie is ui teindelike selfaktua

lisering deur bewuswording, verkenning en verpersoonliking. 

VOORWAARDES VIR TERAPIE: 

• Relasievorming. 

• Positiewe opvoedkundige klimaat. 

• Deurdringing na die selfgesprek. 

• Sensitiwiteit. 

TEGNIEKE; 

1. Onderhoude 



2. Toetse: Projeksie 

Ekspressie 

Psigometries 

3. Spel 

4. Groepwerk 

5. Gesinsrelasies 

6. Eksterne verwysingsraamwerk 
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7. Enige terapeutiese skool kan as tegniek gebruik word. 

5. 4 VOORWAARDES VIR TERAPIE 

5.4.1 Relasievorming 

Die mens bestaan nie alleen of in 'n vakuurn nie, maar is 

voortdurend in 'n bepaalde relasie. Soos voorheen bespreek, is 

die relasies wat 'n persoon stig, die met een van die volgende 

referente: ouers/gesin, onderwysers/ skool, portuur, objekte, 

idees en homself. 

Dit is relasievorming wat daarvoor verantwoordelik is dat die 

kind as selfstandige persoon gevorrn word, want so orienteer die 

kind horn toenemend in sy leefwereld, vorrn hy identiteite en 'n 

selfkonsep wat lei tot 'n unieke persoonlikheid. Gedrag as 

simptoom van sy selfkonsep, bepaal dan sy totale funksionering 

(denke, handeling ensovoorts), of met ander woorde, sy 

selfaktualisering. 

Alle relasies is bi-poler en "die totaliteitseffek van 'n 

relasie word deur toenadering of verwydering gekenrnerk, met 

moontlike verskille in intensiteit" (Pienaar, 1991: 41). Aan

getrokkenheid in 'n relasie, sal relasievorming verbeter, 

aangesien die kind graag betrokke wil wees by persone en 

si tuasies waartoe hy aangetrokke voel en wat hy as aangenaam 

beleef. 

Die vorming van relasies speel so 'n belangrike rol in gedrag 

en opvoeding, soos hierbo beskryf, dat daarsonder geen opvoe

ding kan plaasvind nie. In terapie staan die kind, ouer I 
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opvoeder en terapeut ook in 'n besondere relasie tot mekaar. 

Die kwali tei t van hierdie relasie is bepalend vir die sukses 

van terapie al dan nie (De Klerk,1990:58). Aangesien die kind 

met probleme in opvoedingsnood verkeer, kan pedoterapie met 'n 

kind as heropvoeding tot realistiese betekenisgewing aan sy 

besondere relasies gesien word. 

Daar moet opgelet word dat: "omdat die kind altyd opvoedings

gesitueerd is, dit ten tye van sy ontsporing was, dit ten tye 

van pedoterapie is, en na afloop daarvan sal bly, die ouer(s) 

van meet af by die gebeure betrek sal word" (Van Niekerk, 

1986:108-109) en die tweepolige relasie van ouer en kind, 

verander na 'n driepolige relasie van ouer/opvoeder, kind en 

terapeut in relasieterapie. Vrey (1984:28) stel dit soos volg: 

"Die kind-ouer relasie sal dus altyd effek he op die kwaliteit 

van die kind se leefwereld, sy wyse van selfaktualisering en 

emansipasie. As 'n kind gedragsprobleme openbaar, moet daar 

dus noodwendig eerstens ondersoek ingestel word na die ouer

kind relasie." 

Die uniekheid van die driepolige relasie le in die wese van die 

betrokkenes en die verhouding waarin hulle tot mekaar staan. 

Die relasie moet nie staties wees nie en gekenmerk word deur 

heropvoeding, handeling, verandering, beweging, wording en 

uniekheid. In die relasie is die terapeut die spesialis, die 

kind die klient en die ouer/opvoeder die mede-opvoeder/ 

terapeut. Di t is dus belangrik dat nie net die terapeut en 

kind 'n positiewe relasie moet vorm nie, maar ook die terapeut 

en ouer/opvoeder, sodat meegewerk/saamgewerk kan word aan die 

problematiese opvoedingsituasie om die kind te help om: 

1. tot realistiese betekenisgewing, belewing en betrokkenheid 

by sy relasies te kom; 

2. om selfkennis en insig te verkry; 

3. om 'n selfidentiteit te vorm wat sal lei tot 

4. 'n realistiese positiewe selfkonsep; 

5. 'n realistiese selfgesprek en 

6. uiteindelike selfaktualisering en 
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7. 'n gesonde opvoedingsituasie. 

'n Belangrike aspek van pedoterapie in relasieterapie is dat 

die terapeut en ouer/opvoeder altyd tydens terapie saamwerk om 

die kind deur bewuswording, verkenning en verpersoonliking te 

lei tot selfaktualisering. Die gewone tweepolige verband van 

relasies (kind as een pool en die ander mens/voorwerp as ander 

pool) verander in terapie na 'n driepolige verbandrelasie 

tussen terapeut, kind en ouer/ opvoeder. Sodra die opvoedings

harmonie weer herstel is en die kind se wordingsagterstand/ 

leeragterstand opgehef is, het die terapeut oorbodig geword in 

die opvoedingsituasie en word die relasies wat die kind stig 

weer tweepolige relasies. 

Skematies kan dit soos volg voorgestel word. 

Diagram 11 

SELF

IDENTITEIT 

+ HOOG 

SELFKONSEP 

- LAAG 

RELASIES 

POSITIEF 

GESONDE 

OPVOEDINGSIT A 

KIND MET 

OUERS/GESIN 

PORTUUR 

SKOOL 

OBJEKTE&IDEE 

SELF 
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Relasievorming is nie net 'n voorwaarde vir terapie nie, maar 

oak dan die vertrekpunt vanwaar in terapie gewerk word. Dit is 

deur die betekenisgewing aan, betrokkenheid by en belewing van 

'n persoon aan sy relasie waaruit identiteite, 'n selfiden

titeit en 'n selfkonsep ontstaan wat deur selfgesprek evalueer 

word en gedrag tot gevolg het. "Terapie begin waar die tera

peut deurdring na die kind se selfgesprek tydens sy identi

teitsvorming" (Jacobs, 1987: 11) . 

5.4.2 Positiewe opvoedkundige klimaat 

Die klimaat (atmosfeer) waarin terapie/heropvoeding moet plaas-

vind, berus op liefde, sorg, 

verantwoordelikheid en kennis. 

respek, vertroue, eerlikheid, 

Hierdie klimaat maak opvoeding 

moontlik, "skep die atmosfeer waarbinne die kind tot volwassen

heid kan ontplooi" (Jacobs, 1985: 4) en hied aan die kind 'n 

veilige basis vir eksplorasie saam met die ouer en terapeut. 

Vrey (1979: 65) se dat om in liefde aanvaar te word, veroorsaak 

dat: "'n egte onsheid beleef word". 

Wanneer hierdie terapeutiese klimaat afwesig is, luister die 

terapeut na die kind vanuit sy eie verwysingsraamwerk met die 

gevolg dat die kind voel dat die terapeut nie werklik in horn 

belangstel nie en terapie is dan ondoeltreffend. 

5.4.2.1 Liefde 

Terapie, soos vroeer in die hoofstuk genoem, is 'n driepolige 

relasie en aangesien liefde die vernaamste attribuut is van die 

ouer-kind-relasie (Vrey, 1979:102), is dit vanselfsprekend dat 

die pedoterapeutiese situasie gekenmerk sal word deur die 

teenwoordigheid van liefde. 

Die belangrikheid van lief de in die terapeutiese si tuasie is 

daarin gelee dat: 

1. dit geborgenheid/sekuriteit verskaf, sodat pedagogiese ont

moeting, gekenmerk deur 'n opvallende en meelewende aan-
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getrokkenheid tussen deelgenote aan die terapeutiese situa

sie, sal ontstaan. Dit lei tot aanvaarding van mekaar as 

persone en nie vir wat bereik word nie, met die gevolg dat 

mislukkings/terugslae makliker verwerk word en aanpassing 

in situasies wat deur minder aangename emosies gekenmerk 

word, makliker is. 

2. medeverantwoordelikheid deur die opvoedeling/kind aanvaar 

word vir 

terapeut 

die 

kan 

sukses van terapie, 

ingryp, terwyl die 

sodat die opvoeder en 

kind toestemming tot 

ingryping in sy opvoedingsituasie verleen. 

3. dit moontlik raak om tot groepe te behoort en dat die 

persoon/kind horn oopstel om realistiese relasies op te bou. 

4. lief de identifikasie bewerkstellig. "Die liefde wat die 

terapeut aan die kind kommunikeer, is dat hy (terapeut) die 

kind vertrou, met ander woorde dat die kind as persoon 

geken word. In hierdie klimaat help die terapeut die kind 

met sy probleme om tot volle selfaktualisering te ontwik

kel" (Jacobs & Vrey, 1982: 85). Angs word so vervang met 

liefde. 

5.4.2.2 Kennis 

Kennis in terapie impliseer wedersydse kennis, want om lief te 

he, is kennis van mekaar nodig. Wedersydse kennis bring mede

belewing, 'n werklike empatiese verstaan van mekaar en 'n 

betrokkenheid by mekaar se wel en wee. Kilian (in Kilian & 

Viljoen, 1974) stel dit dat die opvoeder kennis moet dra van 

die wese van die kind en van sy bestemming. 

Onderlinge kennis in relasieterapie is 'n voorwaarde vir die 

vorming van die driepolige (ouer/opvoeder, kind en terapeut) 

relasie. Ontbreek kennis, strem dit die opvoedingsklimaat en 

terapie en is daar nie sprake van 'n dialogiese verhouding van 

aanspreek, aanhoor en antwoord nie. 
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5.4.2.3 Sorg 

Pedagogiese sorg in terapie beteken: "'n wees met die kind in 

sy nood as die grondstruktuur van sy kindwees. Di t gee steun 

aan die kind in sy moeilike emansipasie" (Jacobs,1985: 8). 

Selfs al misluk die kind met sekere take in sy ontwikkeling na 

behoorlike volwassenheid gedurende terapie, moet hy weet dat 

die terapeut en ouer/opvoeder werklik omgee en moet die tera

peutiese situasie 'n plek van sorg en geborgenheid wees. 

5.4.2.4 Respek 

"Respek vertel dat die een die ander aanvaar soos wat hy/hulle 

is in aktiewe, positiewe sin. Dit impliseer aktiewe besorgd

heid en dat die een die beste vir die ander gun" (Jacobs, 

1985:8&9). 

Respek in relasieterapie stem ooreen met Rogers se positiewe 

agting. Volgens Corsini & Contributors ( 1984: 143&144) word 

onvoorwaardelike positiewe agting soos volg beskryf: " .. a non

possessive caring or acceptance of the client's individuality. 

This attitude comes in part from the therapist's trust in the 

inner wisdom of the actualizing processes in the client, and 

his belief that the client will discover for himself the 

resources and directions his growth will take". (Vergelyk ook 

Rogers (Hjelle & Ziegler, 1976: 292-294). 

Deur respek aan 'n persoon in terapie te bewys en respek vanaf 

daardie persoon te ervaar, verkry die persoon menswaardigheid, 

vertroue in homself en sy vermoens en word 'n klimaat geskep 

waarbinne 'n persoon sy self/homself kan leer ken/ontdek. 

5.4.2.5 Vertroue 

Liefde, kennis, sorg en respek is voorwaardes vir die ontstaan 

van vertroue. "Vertroue speel 'n belangrike rol in relasie

vorming" (Jacobs, 1985:8 & Vrey,1979:106). Vertroue se belang-
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rikheid in relasieterapie word hierdeur beklemtoon aangesien 

relasievorming 'n voorwaarde is vir terapie waarsonder geen 

terapeutiese intervensie moontlik is nie. 

Volgens Bugental speel vertroue 'n belangrike rol in selfaktua

lisering en in die verband maak hy die volgende opmerk

ing:" ..• when human beings are given trust when they are helped 

to confront all of their feelings and impulses in an atmosphere 

that is not judgmental, and when they have an opportunity to 

weigh alternatives without premature pressure to act, then, and 

only then, can human beings be relieved of the age-old fear of 

their own nature and begin to live as whole persons, and then, 

and only then, will they work out ways to heighten the synergy 

in which they live with their fellows". 

Vertroue in die terapeutiese si tuasie behels dus wedersydse 

vertroue tussen opvoeder/ouer, terapeut en kind. Die terapeut 

moet die klient en die opvoedingsopgawe aanvaar. Wanneer die 

klient liefde, geborgenheid en onvoorwaardelike vertroue er

vaar, aanvaar hy ook die terapeut. 

5.4.2.6 Eerlikheid 

Eerlikheid impliseer volkome egtheid. 'n Persoon presenteer 

homself presies soos hy is, sander om 'n "terapeutrol" te 

speel, sander verdedigingsmeganismes, op 'n direkte openlike 

basis. So sal die kind presies weet wat hy van die terapeut en 

opvoeder kan verwag, wat daartoe sal meewerk dat die kind ook 

standvastig en doelgerig sal optree. 

Wanneer die terapeut/ouer oneg/oneerlik optree, sal al die 

essensies van die opvoedkundige klimaat in duie stort (Jacobs & 

Vrey, 1982: 88). 

5.4.2.7 Verantwoordelikheid 

Verantwoordelikheid in terapie impliseer medeverantwoordelik

heid deurdat die terapeut en ouer/opvoeder antwoord op die kind 
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se noodroep deur verantwoordelikheid te aanvaar vir die kind se 

heropvoeding, terapie, steungewing en begeleiding tot volwas

senheid. Die kind aanvaar egter verantwoordelikheid vir sy 

probleem en hanteer dit en terapie met verantwoordelikheid, 

totdat hy alleen in staat is tot realistiese betekenisgewing. 

Die gesagsdimensie is ingebed in die opvoeder se aanvaarding 

van verantwoordelikheid vir die opvoeding. Hiermee toon die 

opvoeder dat hy aangesproke is, omdat hy self onder gesag 

staan, begelei hy die opvoedeling om ook gesag te aanvaar 

(Gerber,1987:33). 

5.4.3 Deurdringing na die selfgesprek tydens terapie 

"Terapie begin waar die terapeut deurdring na die kind se 

selfgesprek tydens sy identiteitsvorming" (Jacobs, 1987: 11). 

Die deurdring na die persoonsbeeld, (hoe die kind homself 

beskryf, of hoe hy aan sy relasies betekenis gee), stel die 

terapeut in staat om na die kind se selfgesprek te luister. In 

die ontleding van hierdie selfgesprek van die kind stel die 

terapeut die verdedigingsmeganismes vas wat die kind opgebou 

het ten einde sy onrealistiese selfidentiteit te beskerm. 

"Die taak van die terapeut is vervolgens om die kind bewus te 

maak van die kernelemente van sy selfgesprek" (Jacobs,1987:13). 

Deur ontleding van die selfgesprek raak die kind bewus van hoe 

hy betekenis gee, beleef en betrokke is by sy relasies, dus hoe 

sy kern- en statusidentiteite lyk en hoe hy homself as persoon 

sien en evalueer. Hierdie bewuswording van die essensies van 

die selfgesprekke is essensieel vir die latere oplossing daar

van (Jacobs, 1987:13). 

Die kind se betekenisgewing aan sy relasies, selfidentiteit en 

selfkonsep word saam met die terapeut verken en ontleed ten 

einde horn daarop te wys of hierdie betekenisgewing oorwegend 

realisties of onrealisties is. Deur steungewing, heropvoeding 

en begeleiding word die kind deur die terapeut en ouer/opvoeder 

gehe~p om meer realistiese betekenisse aan sy selfgesprekke te 
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gee, sodat angs en verdedigingsmeganismes vervang word met 

suksesbelewing. Tydens verkenning neem kennis ten opsigte van 

die probleem en selfkennis toe. 

Deur verpersoonliking raak die kind dan as gevolg van sy 

bewuswording en verkenning meer betrokke by sy probleem, 

aanvaar medeverantwoordelikheid vir die oplossing daarvan, ont

wikkel groter selfvertroue en 'n beter waaghouding en 

ui teindelik 'n hoer, meer realistiese selfkonsep wat lei tot 

selfaktualisering. 

Deurdringing na die kind se selfgesprek is net moontlik as die 

terapie geskied binne die klimaat soos voorheen bespreek. 

Ui ters belangrik is dat die terapeut akkuraat vanui t 'n ek

sterne verwysingsraamwerk sal luister na die kind se selfge

sprek. Rogers (1951:494) soos aangehaal deur Hjelle & Ziegler 

(1976: 287) se die volgende oor die belangrikheid om vanaf •n 

eksterne verwysingsraamwerk terapie te doen: "The best vantage 

point for understanding behavior is from the internal frame of 

reference of the individual himself". 

Volgens Jacobs (1987:13) behels akkuraat luister die volgende: 

• RAAKHOOR: Dit beteken dat die terapeut werklik sal hoor wat 

die kind se en nie wat hy wil hoor of volgens vooropgestelde 

idees nie. Om raak te hoor, vereis dat vanaf 'n eksterne 

verwysingsraamwerk gewerk word. 

• RAAKSIEN: Dit beteken dat die terapeut noukeurig en korrek 

die kind se hele houding en nie-verbale kommunikasie sal 

observeer. 

• RAAKVOEL: Deur die terapeut homself inleef en totaal 

betrokke raak by die kind se leefwereld en gevoelens, kom hy 

op dieselfde gevoelsgolflengte as die kind. Raakvoel is dus 

nie net die kognitiewe betekenisgewing aan 'n kind se 

probleem nie, maar ook die affektiewe inleef om tot dieper 

begrip/ empatie te kan kom. 
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"Suksesvolle terapie vereis dat die terapeut die kind sal help, 

deur middel van egte steungewing, om hierdie selfgesprek en 

weerstande bewustelik te beleef, daarby betrokke te wees en 

betekenis daaraan te gee," so word onegte betekenisgewing, ver

dedigingsmeganismes en angs opgehef. 

Die Selfgesprek in pedoterapie (Jacobs & Vrey, 1982:138). 

SELF 

RELASIES 
NEGATJEF 

Egtc 

GED RAG 
ABNORMAAL 

Diagram 12 

SELF· 
IDENTITEIT 

SELFGESPREK 

+ HOOG 
SELFKONSEP 

- LAAG 

RELASIES 
POSITIEF 

GED RAG 
NORMAAL 
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5.4.4 Sensitiwiteit 

Sensi tiwi tei t as voorwaarde vir terapie is reeds voorheen in 

die tesis volledig bespreek en sal dus nou slegs kortliks 

verduidelik word. 

Sensitiwiteit as voorwaarde van relasieterapie is 'n kornplekse 

begrip en betrek die terapeut in totaliteit en ook alle aspekte 

van interaksie met die kind-in-terapie. Opregte sensitiwiteit 

kan nie aangeleer word nie en rnoet as inherente toerusting van 

die terapeut beskou word. Dit spreek dus vanself dat die 

terapeut wat nie oor sensitiwiteit beskik nie, dit rnoeilik sal 

vind om relasieterapie te doen. 

In terapie word van die sensi tiewe terapeut verwag om met 

vertroue terapie te doen, we! wetende dat hy ui t 'n eksterne 

verwysingsraarnwerk werk en dus deur die kind/ klient gelei 

word. Sensitiwiteit skep die rnoontlikheid vir klirnaatstigting, 

ware ontrnoeting tussen terapeut, ouer/opvoeder en kind en 'n 

buigsaarnheid om terapie aan te pas soos vordering, of gebrek 

aan vordering, plaasvind. Dit beteken dat die terapeut so 

ingestel sal wees op die kind-in-terapie se behoeftes dat hy 

sal kan dinge sien en beleef vanui t die kind se perspektief. 

Dit is dus vir horn rnoontlik om weg te beweeg van hornself, sy 

eie beplanning en sy persoonlike waardes, sodat werklike 

"verstaan" en ernpatie sal voorkorn. Sensitiwiteit is nood

saaklik om te kan deurdring en werklik betekenis te kan gee aan 

'n ander se. selfgesprek wat in relasieterapie 'n verdere 

voorwaarde is vir terapie. 

5.5 BEWtJSWORDING, VERKENNING EN VERPERSOONLIKING 

VERLOOPSTRUKTURE IN RELASIETERAPIE 

Soos reeds voorheen beskryf, vorrn diagnose 'n integrale dee! 

van terapie en begin terapie reeds op vlak een van diagnose, 

naarnlik by die sarnestelling van die funksioneringsbeeld, of die 

bewuswording/aanrnelding van die probleern. Terapie neern dus 'n 

aanvang die oornblik wat die terapeut en kind ontrnoet (Jacobs & 
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Vrey, 1982: 93) . In relasieterapie neem terapie met bewus

wording 'n aanvang om dan deur verkenning tot die finale fase, 

naamlik verpersoonliking (die realistiese ken en verstaan van 

die self) te kom. 

Bewuswording, verkenning en verpersoonliking as verloop

strukture vind dus plaas vanaf die eerste ontmoeting tussen 

terapeut en klient, totdat die heel laaste sessie verby is. 

Nuwe/toenemende bewuswordings as gevolg van verkenning van die 

fenomeen, relasies, gestelde hipoteses, skeefgeloopte opvoed

kundige essensies en die self kom voortdurend voor wat l·ei tot 

verdere verkenning, totdat die verpersoonlikingsfase plaasvind. 

In die verpersoonlikingsfase van terapie realiseer 'n 

doelstelling naamlik identiteitsbegryping, of die opheffing van 

identiteitsdiffusie. Die persoon kom dus in die verpersoon

likingsfase tot die realistiese insig van sy selfgesprek: Ek is 

... wat ... betref. Bewuswording, die begin van alle kogni

tiewe wording, en verkenning dien slegs die.doel om verpersoon

liking moontlik te maak, aangesien die kind dikwels gedis

tansieerd staan van sy bewuswording en verkenning. Eers as 

verpersoonliking plaasvind, het die kind se probleem vir horn 

persoonlike betekenis, is hy daarby betrokke en beleef hy dit. 

In die terapeutiese verloop vind bewuswording, verkenning en 

verpersoonliking voortdurend plaas soos die kind al nader aan 

die kernaspekte van sy selfgesprek beweeg. Soms kan een fase 

lank neem en soms kan die fases feitlik tegelykertyd plaasvind. 

Die tempo word deur die klient bepaal. "Daar is sprake van 'n 

sirkelgang betreffende bewuswording, verkenning en verpersoon

liking namate 'n bepaalde probleem in dimensie verdiep. Namate 

dieper op die probleem ingegaan word, verkry die klient telkens 

toenemende bewuswordings, vind verkenning oor al hoe meer van 

die probleem/ e se fasette plaas en noop di t die klient om 

hierdie aspekte te verpersoonlik" (De Klerk, 1990:67). 

Deur bewuswording, verkenning en verpersoonliking word iden

titeitsvorming veroperasionaliseer om in terapie daarmee te kan 
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omgaan, of om die terapeut in staat te stel om te kan deurdring 

na 'n persoon se selfgesprek. 

5.5.1 Bewuswording 

Die eerste vlak van diagnose en terapie in relasieterapie is 

die funksioneringsbeeld. Hier word die probleem aangemeld en 

vir die eerste keer bewus geword van 'n problematiese opvoe

dingsi tuasie. Bewuswording is nie 'n eenrigting proses soos 

bewusmaking nie, maar behels die opvoedkundige essensies bete

kenisgewing, belewing en betrokkenheid. Daar moet dus in 

bewuswording as beginfase 'n verdieping plaasvind van 'n vae 

bewus wees tot 'n bewuswording van die probleem en al sy essen

sies. Daar moet gewaak word in die fase teen die oppervlakkige 

rondslingering van bestaande kennis, want dit sal verdere 

bewuswording strem. 

Volgens De Klerk (1990: 75) word hier na drie vlakke van 

bewuswording verwys: 

1. Die bewuswording deur die kind of ouer/opvoeder dat iets 

verkeerd is. Hierdie bewuswording kan spesifiek, of vaag 

wees. 

2. Die terapeut se bewuswording van die aard en omvang van die 

probleem. 

3. Die klient se bewuswording wat hy met die terapeut se hulp 

verkry en dit nadat terapie (verkenning van sekere elemente 

van die selfgesprek) 'n bepaalde verloop geneem het. 

Laasgenoemde twee fases van bewuswording vloei voort uit 'n 

verdieping in die diagnostiese en terapeutiese verloop. 

Nuwe bewuswordings deur terapeut en klient word voortdurend 

gevorm wat lei tot formulering en herformulering van hipoteses, 

terapeutiese doelwi tte en die gebruikmaking van verskillende 

terapeutiese tegnieke. 
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5.5.2 Verkenning 

Deur die samestelling van die fenomeenbeeld en relasiebeeld 

word verkenning as verloopstruktuur geinkorporeer. 

Verkenning impliseer dus twee komponente naamlik: 

1) Die verkenning van die fenomeen {fenomeenbeeld), relevante 

en irrelevante kerngedagtes en wetenskaplike inhoude ten 

opsigte van die persoon se betekenisgewing aan die fenomeen 

en die fenomeen self word bestudeer, gestruktureer en 

verstaanbaar gemaak. 

2) Geleentheid tot selfverkenning deur die terapeut en klient 

word geskep deur die samestelling en verkenning van die 

persoon se relasies. Hipotetiese, geprojekteerde situasies 

soos ontstaan uit die fenomeenbeeld word dus nie noodwendig 

as geldig beskou nie, maar verken aan die hand van die 

relasiebeeld. Daar word dus gekyk na en verken hoe die 

persoon in bekende situasies in sy relasies optree. 

Alhoewel bewuswording dus nodig is vir terapie, moet die 

probleem verder ontrafel en ontleed word om die essensies 

onderliggend daaraan aan die lig te bring. Met verkenning en 

selfverkenning het die klient voortdurend die ondersteuning van 

die terapeut nodig om tot insig en beter begrip van sy probleem 

te kan kom. 

"Met behulp van verkenning kom die klient by verdere 

bewuswording en verpersoonliking, want hierdeur word bepaalde 

aspekte van die klient se selfgesprek en verdere kernelemente 

van sy wesenlike probleem onthul" {De Klerk, 1990:76). 

5.5.3 Verpersoonliking 

Met verpersoonliking verskuif die fokus van die fenomeen, die 

situasie, die relasie na die unieke manier waarop die persoon 

self aan sy relasies betekenis gee, dit beleef en daarby 
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betrokke is. Hy verpersoonlik dus al die inligting verkry uit 

bewuswording en verkenning en so kan 'n unieke persoonsbeeld 

saamgestel word. 

Hierdie verpersoonliking gee aan die persoon selfbegrip en 

selfkennis wat lei tot die identiteitsaanvaarding en -begrip en 

so kom die klient tot aanvaarding van verantwoordelikheid vir 

die oplossing van sy eie probleme. 

"Verpersoonliking is noodsaaklik in die terapeutiese proses, 

want sonder insig en begrip kan die klient nie gemotiveerd wees 

om werklik gehelp te word nie en sal hy nie gemotiveerd wees om 

stappe te neem om homself te help nie" (De Klerk, 1990: 77). 

5. 6 TEGNIEKE WAT IN RELASIETERAPIE GEBRUIK WORD 

In relasieterapie kan die terapeut van enige tegniek gebruik 

maak wat hy opvoedkundig-sielkundig kan verwoord. Dit moet dus 

in ooreenstemming wees met die opvoedkundig-sielkundige essen

sies, die essensies van relasieterapie, die essensies van wor

ding en leer en die fundamenteel-pedagogiese strukture en hulle 

essensies. 

Slegs enkele tegnieke sal genoem en bespreek word. Weens die 

feit dat·elke terapeut binne sy unieke vertrekpunt, tog sy eie 

voorkeure en terapeutiese styl het, berus die uiteindelike 

keuse van tegniek by horn persoonlik. 

5.6.1 Onderhoude/Gesprekstegniek 

Onderhoudvoering is meer as 'n gewone gesprek tussen twee of 

meer mense. Di t is 'n tegniek wat deur opleiding en oefening 

aangeleer moet word. 

Die doel van onderhoudvoering as tegniek in relasieterapie is 

die inwinning van sensitiewe, persoonlike en biografiese inlig

ting, die daarstelling van 'n opvoedingsklimaat en 'n verhou

ding/relasie wat van so 'n aard sal wees dat die klient homself 
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sal openbaar, insig sal verkry in sy probleme en positi~f sal 

reageer in die lig van sy nuwe orientasie. 

Onderhoude word gewoonlik in twee hoofgroepe verdeel, naamlik 

direktiewe- en nie-direktiewe onderhoude. Laasgenoemde word 

hoofsaaklik in relasieterapie gebruik. In die direktiewe 

onderhoud neem die onderhoudvoerder die direkte leiding en het 

hy bepaalde riglyne of struktuur waarvolgens hy die onderhoud 

voer. Die tipe onderhoud is belangrik by byvoorbeeld keurings

en inligtingsonderhoude. Die nie-direktiewe onderhoude is die 

wat meer tydens terapie gebruik word, aangesien die onderhoud

voerder hier nie die leiding neem nie en werk vanuit 'n 

eksterne verwysingsraamwerk. 

"In hierdie onderhoud het die terapeut geen vooropgestelde 

idees nie. Hy probeer om betrokke te bly by die klient en om 

so deel van sy leefwereld te word. Hy poog om die probleem 

vanuit die kind se verwysingsraamwerk te sien, met ander woorde 

die wyse waarop die kind by sy probleem betrokke is, daaraan 

betekenis gee en di t beleef" (Jacobs, 1985: 16) • Om te kan 

deurdring tot die kind se selfgesprek tydens onderhoudvoering 

behels dus aktiewe luister (raakhoor, raakvoel en raaksien). 

'n Verskeidenheid van tegnieke moet deur die onderhoudvoerder 

bemeester word, aangesien die terapeut tydens onderhoudvoering 

'n verskeidenheid van tegnieke gebruik, byvoorbeeld: oop vrae, 

die reflektering van gevoel, die reflektering van inhoud, 

kommunikering van die terapeut se gevoelens, konfrontering, 

werk vanuit 'n eksterne verwysingsr~amwerk, ensovoorts. Dit is 

belangrik om 'n groot verskeidenheid van tegnieke te gebruik, 

maar ook om buigsaam te wees en tegnieke te kombineer indien 

nodig. 

5.6.2 Toetsing 

Relevante verkenningsmedia vir verkenning en verifiering van 

die funksioneringsbeeld, fenomeenbeeld, hipoteses en samestel

ling van die relasiebeeld word as tegniek en nie net vir 
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diagnose in relasieterapie gebruik nie. Dit moet beskou word 

as die "wetenskaplike" deurskouing en beskrywing van die wese 

van die opvoedingsgesitueerdheid van die volwassewordingsge

remde kind en as sodanig is di t wesenskennis van die proble

matiese opvoedingsgesitueerdheid" (Van Niekerk, 1986: 6). 

Psigometriese toetse, projeksietegnieke, pedagogiese observa

sie, graf iese ekspressiemedia, diagnostiese toetse, observa

sie- en handelingsmedia, persoonlikheidstoetse, taalanalise en

sovoorts, word gebruik. 

Kennis van die verkenningsmedia se toepassing en interpretasie 

is baie belangrik om korrekte afleidings te maak. Elke ver

kenningsmedia wat gebruik word, moet kwantitatief (die evalu

ering van die syfer behaal), kwalitatief (die kind se unieke/ 

besondere werkswyse} en pedagogies (betekenisgewing, belewing, 

betrokkenheid, selfaktualisering en selfkonsepvorming) geinter

preteer word. 

Volgens Van Niekerk (1986:30-36) is pedagogiese observasie in 

die verkenning van die kind 'n fundamentele tegniek. Tydens 

pedagogiese observasie word daar ook in pedagogiese gesprek met 

die kind getree om insig in sy ervaringswereld te verkry. Dit 

is nie net blote waarneming van die kind tydens toetsing en 

terapie nie, maar 'n eerlike poging deur die terapeut om die 

werklikheid te sien soos die kind dit sien. 

In relasieterapie is di t belangrik om te on thou dat toetsing 

slegs 'n hulpmiddel is en dat selfs met toetsing die hoofdoel 

altyd moet wees om 'n beter relasie en klimaat te stig. 

Bespreek met antler woorde jou interpretasie van die toets met 

die kind en ouers/opvoeder en vra hulle opinie en waarmee hulle 

saamstem, of verskil. Toetsing word dus nie net in diagnose 

gebruik nie, maar ook as 'n tegniek in terapie. 

5.6.3 Spel 
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Spel is 'n baie waardevole terapeutiese tegniek in relasie

terapie as opvoedkundige sielkundige teorie, aangesien die jong 

kind se taal en kognitiewe ordenvermoe gewoonlik · nog nie so 

ontwikkel het dat hy sy gedagtes en gevoelens kan verbaliseer 

nie en soms is hy ook nie bewus van die onderliggende 

skeefgeloopte essensies nie. Spel as die kind se natuurlike 

interaksie met sy leefwereld, bied dus aan die terapeut die 

geleentheid om deur te dring tot die kind se selfgesprek en 

dien as alternatief vir bewuste kommunikasie. 

Die kind is in al sy relasies en lewenssituasies in totaliteit 

betrokke en so ook in sy spel. Sy spel word ui t sy uni eke 

leefwereld gekonstrueer en so word sy leefwereld en sy beteke

nisgewing aan, betrokkenheid by en belewing van sy relasies uit 

sy spel begryp. Speldiagnostiek is dus moontlik, omdat die 

kind homself as totaliteit manifesteer in alles wat hy doen. 

Spel is met ander woorde die skerm waarteen hy sy werklikheid 

projekteer en waarmee hy kommunikeer. 

Spel as terapeutiese tegniek word dus in terapie met veral die 

jonger kind (3-10 jaar) gebruik as kommunikasiemiddel en ook om 

'n opvoedkundige klimaat te skep waar die "veilige" kind horn 

tot die spelwereld kan wend. Spel kan as 'n ekspressie- (bewus 

van "iets", speel dit uit), sowel as 'n projeksiemiddel (onbe

wus daarvan, projekteer dit in spel) beskou word. 

Die terapeut kan die kind toelaat om self sy spelwereld te 

konstrueer, of hy kan self die situasie opstel. Laasgenoemde 
kan slegs gedoen word as die fenomeenbeeld baie duidelik is. 

Interpretasie van die kind se spel word altyd vanuit die kind 

se verwysingsraamwerk gedoen deur met horn oor sy spel te 

gesels. Die terapeut is dus nie passief nie, maar kan byvoor

beeld iets suggereer, of alternatiewe voorstel as die kind horn 

vasgelope bevind. Dit is van kardinale belang dat die terapeut 

die hele spelterapie in wording sien en geheel Bn al toegespits 
is op die kind. 
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Spel as terapeutiese tegniek is moontlik, omdat net soos die 

kind die werklikheid deur spel projekteer, so kan die terapeut 

deur insette in die spel te !ewer, of daaraan te verander, 'n 

positiewe inset of verandering in die kind se lewe teweegbring 

(indirektiewe spelterapie). Soros kan spel in 'n positiewe 

opvoedingsklimaat vanself terapeuties wees, veral omdat kinders 

in sekere gevalle oor die vermoe beskik om spontaan te herstel 

(nie-direktiewe spelterapie). Tydens spelterapie is die 

terapeut die belangrikste middel deurdat hy homself en sy 

onvoorwaardelike aandag tot die kind se beskikking stel. Die 

kind ondervind probleme, omdat een of twee, of al sy relasies 

versteur is. Deur met die kind te werk, stig die terapeut met 

horn 'n positiewe relasie wat al sy ander relasies positief kan 

be1nvloed. So word die kind 5e betekenisgewing aan 5Y relasies 

en identiteitvorming reali5tie5 en positief. 

Skematie5 word dit 5005 volg voorgestel: 

LEEFWeRELD 

relasies 

werklikheid 

inhoude 

klimaat 

5.6.4.Groepwerk 

Diagram 13 

skerm waarteen die 

werklikheid projekteer 

word. 

Groepwerk word in relasieterapie as 

gemeenskaplike probleem te hanteer. 

tegniek gebruik om 'n 

Die groep ( 6-8 persone) 

word gevorm rondom die gemeenskaplike probleem en die groep 

werk saam aan die oplossing van die probleem. 'n Voorbeeld van 

so 'n groep, is byvoorbeeld 'n klomp stokkiesdraaiers, leer

linge wat ouers aan die dood afgestaan het, ensovoorts. 

Die voordeel van groepwerk is: 
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1. Dat elke lid van die groep sien hy worstel nie alleen met 

die probleem nie, so verkry hy empatie, aanvaarding, begrip, 

sorg, ensovoorts. 

2. Dat die lede verskillende maniere kan sien en beleef waarop 

dieselfde probleem hanteer word. Een persoon is byvoorbeeld 

verdedigend, een onttrek, een raak depressief en die ander 

is aggressief. 

3. Die feit dat lede dieselfde probleem verskillend hanteer, 

skep 'n besondere groepsdinamiek wat die persoon help met 

bewuswording. Byvoorbeeld ek hanteer die probleem so, ander 

so, dis miskien hoekom ander nie van my hou nie, my nie 

verstaan nie, ek so ongelukkig is, ensovoorts. 

4. Hanteringstegnieke "coping styles" word in die groep 

aangeleer en ingeoefen. 

5. Relasievorming word versterk en die groepsamehorigheid, maak 

die individu sterker, gee horn beter selfkennis, beter kennis 

van die probleem, en beter insig. Dit help dus in terapie 

met bewuswording, verkenning en verpersoonliking. 

In groepwerk moet daar 'n spesifieke doelstelling in elke 

sessie wees waarop terapie ingestel is, byvoorbeeld bewuswor

ding, verkenning en/of verpersoonliking. Dit is om te verhoed 

dat die verloopstrukture van relasieterapie verlore gaan en 

groepwerk ontaard in 'n doellose ge~elsery. Die terapeut moet 

ook waak daarteen dat sekere lede van die groep die ander 

oorheers, of te verwyderd raak. Dit is 'n baie fyn balans om 

te handhaaf. Indien die groep vir 'n, sekere lid bedreigend 

word, of hy indi vi due le probleme in die groep wil bespreek, 

moet hy vir eers uit die groep geneem en vir individuele tera

pie geneem word, voordat hy weer by die groep aansluit. 

5.6.5 Gesinsrelasies 
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Die gesin as een van die betekenisvolle relasies van die kind 

(vergelyk Jacobs se navorsings- en diagnoseringsmodel), speel 

'n belangrike rol in relasieterapie, omdat dit in die gesin en 

by die ouers as primere opvoeders, is waar die kind se 

opvoeding hoofsaaklik plaasvind. Hier leer of ervaar hy vei

ligheid, liefde, respek, sorg, aanvaarding, verantwoordelik

heid, geborgenheid ensovoorts wat hy uitdra in die relasies wat 

hy stig. In relasieterapie waar terapie hoofsaaklik met die 

kind gedoen word, is die ouer/opvoeder dan ook altyd deelgenoot 

in die driepolige terapeutiese relasie soos voorheen verduide

lik. 

In gesinsterapie moet die terapeut bepaal hoe die gesin 

kommunikeer (verbaal en nie-verbaal), hoe lyk die klimaat in 

die gesin en hoe lyk die relasiepatrone. 

Elke individu in die gesin het 'n intra-psigiese relasie, met 

ander woorde soos hy met homself besig is en betekenis gee. 

Hieruit kom elke lid van die gesin se funksioneringsrol te 

voorskyn. Elke lid het dus 'n unieke funksioneringsrol waaruit 

die funksioneringspatroon in die gesin, ontstaan. Die funk

sioneringspatroon word deur elke individu van die gesin op 'n 

unieke manier beleef en dit word die relasiepatroon in die 

gesin genoem, waardeur die klimaat in die gesin bepaal word. 

Vir die relasieterapeut gaan dit om die inter-psigiese relasies 

(die relasiepatroon) in die gesin. As die relasiepatrone in 

die gesin herstel kan word, behoort die gesinslede dit meer te 

geniet, of sal hul die gesinsopset as meer positief beleef met 

die gevolg dat daar ook intra-psigiese veranderinge in elke 

individu behoort plaas te vind. Die aanname in relasieterapie 

is dus dat indien die terapeut daarin kan slaag om die relasies 

in die gesin te verander sodat die gesin makliker funksioneer 

en hulle dit geniet, die individue (die klient) ook makliker 

sal verander, of op terapie sal reageer. 

Skematies kan dit soos volg voorgestel word: 
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FR Funksioneringsrol 

FP Funksioneringspatroon 

RP Relasiepatroon 
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Diagram 14 

BBB = Betekenisgewing, Belewing en Betrokkenheid 

5.6.6 Enige terapeutiese skool mag as tegniek gebruik word 

Dit beteken dat relasieterapie se essensies steeds as vertrek

punt gebruik word, maar sekere beginsels van ander terapeutiese 

skole wat die terapeut nodig ag, kan/mag as tegniek gebruik 

word. Daar moet op gelet word dat di t nie eklekties is nie, 

aangesien die terapeutiese skool slegs as tegniek en nooit as 

vertrekpunt gebruik word nie byvoorbeeld: 

• Klientgesentreerde terapie: Nie-direktiewe onderhoudsvoe

ring, Positiewe klimaatstigting, pedagogiese observasie. 

• Mul timodale terapie: Veelfasettigheid van die self, Gebruik 

van verskeie tegnieke. 

• Gestalt terapie: Bewuswording, Realistiese betekenisgewing 

Rasioneel Emotiewe terapie: Realistiese/rasionele betekenis

gewing, belewing en betrokkenheid ( kogni ti ewe herstrukture

ring), Redenering, Direktiewe terapie 

• Psigoanalise: Hipnose, Ontspanning, Bewuswording 

• Pedoterapie: Bewuswording, Ver kenning, Verpersoonliking, 

Verkenningsmedia(toetsing), Groepterapie, Spelterapie, Hip

noterapie. 

·. 
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• Transaksionele analise: Realistiese betekenisgewing en 

belewing, Pedagogiese observasie, Onderhoudsvoering 

• Behaviorisme: Gedragsterapie, Stimulus-respons, Kognitiewe 

gedragsmodifikasie, Sistematiese desensitasie, Rollespel 

5. 7 SAMEVATTING 

Die self beklee 'n sentrale plek in die volwassewording van die 

kind, maar is op sigself leeg en sonder inhoud. Dit word egter 

deur die persoon se selfgesprek met inhoud, karakter en identi

tei t gevul. Kernidentiteite en statusidentiteite word so 

gevorrn, totdat die persoon 'n eie selfidentiteit het. 

Hierdie selfidenti tei t word deur middel van die persoon se 

selfgesprek aan die hand van sy eie en sarnelewing norrne 

evalueer en so gebeur dit dat 'n persoon se selfkonsep vanuit 

sy eie subjektiewe siening gevorrn word. 

Die selfkonsep as moderatorveranderlike van gedrag lei dan tot 

'n spesifieke gedragspatroon wat kan lei tot selfaktualisering, 

as die selfgesprek realisties en die persoon se betekenisgewing 

eg is of identiteitsdiffusie as die betekenisgewing oneg en die 

selfgesprek onrealisties is. 

In terapie dring die terapeut deur na die persoon se 

selfgesprek. Deur bewuswording, verkenning en verpersoonliking 

word die persoon dan deur die terapeut gesteun om bewustelik 

betekenis aan sy selfgesprek te gee, daarby betrokke te wees en 

dit te beleef. Dit kan op 'n verskeidenheid maniere, soos 

voorheen beskryf, bewerkstellig word. So sien die persoon 

objektief hoe hy homself evalueer (selfkonsep) en hoe hy 

homself as mens sien (selfidentiteit). 

Die persoon se selfkennis en selfinsig word so verbreed, sodat 

hy 'n duidelike selfidentiteit kan vorm en 'n duidelike beeld 

kan vorm van wat hy kan, wil en behoort te word. Doelstellings 

word dan met behulp van die terapeut en ouer/9pvoeder 

geformuleer wat sal lei tot egte betekenisgewing aan, 
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betrokkenheid by en belewing van sy relasies, 'n realistiese 

positiewe selfkonsep en 'n gesonde opvoedingsituasie. 
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HOOFSTUK 6 

EMPIRIESE NAVORSING 

6.1 INLEIDING 

Die probleem wat in die ondersoek nagevors word, is reeds in 

hoofstuk een gestel. Na teoretiese ontleding sowel as 'n ana

lise van empiriese navorsing, word die probleem soos volg 

geformuleer: 

'n Ondersoek na en beskrywing van relasieterapie as verant

woordbare opvoedkundige sielkundige teorie uit bestaande en 

nuwe li teratuur ten einde te lei tot 'n groter eenheidsbe

nadering vir opvoedkundige sielkundiges, die veroperasiona

lisering van die Relasieterapieteorie in die praktyk deur die 

daarstelling van modelle vir diagnose en terapie en die 

gebruikmaking van 'n idiografiese navorsingsontwerp om aan te 

dui hoe die Relasieterapieteorie in praktyk gebruik word en hoe 

die gebruik daarvan lei tot die integrering van sielkun-dige

en opvoedkundige insigte. 

In hoofstuk 2 is alle belangrike begrippe wat in die proefskrif 

gebruik word, deur die skrywer beskryf, gedefinieer en/of 

verduidelik ten einde te lei daartoe dat die lees van die 

proefskrif deur verskillende lesers sal lei tot die 

ooreenstemmige verstaan van die proefskrif. 

In hoofstuk 3 is die Relasieterapieteorie volledig beskryf en 

in hoofstukke 4 en 5 is modelle daargestel vir diagnose en 

terapie. 

Die eerste en tweede aspek van die navorsingsprobleem is dus 

reeds beantwoord', naamlik die volledige beskrywing van die 

relasieterapie teorie en die daarstelling van modelle vir 

diagnose en terapie, Die verdere taak van die ondersoek is om 

met behulp van idiografiese navorsing aan te toon hoe die 

Relasieterapieteorie in praktyk veroperasionaliseer word. 
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6.2 BEPLANNING 

Die Relasieterapieteorie se toepassing in die praktyk sal met 

behulp van 'p idiografiese studie aangedui word. 

6.3 DOELSTELLINGS 

6.3.1 Algemene doelstelling 

• Daar sal 'n intensiewe ondersoek gedoen word na die 

essensies van die Relasieterapieteorie soos blyk ui t die 

literatuur ten einde die Relasieterapieteorie as opvoed

kundige sielkundige teorie volledig te beskryf en uiteen te 

sit. Die doel synde om 'n verantwoordbare opvoedkundige 

sielkundige teorie daar te stel wat sal lei tot 'n grater 

eenheidsbenadering ten opsigte van die opvoedkundige siel

kundige vakgebied. 

6.3.2 Spesifieke doelstellings 

• In hierdie ondersoek word daar gekyk na die 

veroperasion~lisering van die Relasieterapieteorie in die 

praktyk deur die daarstelling van modelle vir diagnose en 

terapie. Die doel hiervan is om die opvoedkundige 

sielkundige begin,sels en -essensies in die praktyk in te 

dra. 

• 'n Idiografiese navorsingsontwerp sal gebruik word om deur 

middel van, 'n gevallestudie te toon hoe diagnose en terapie 

in die praktyk gedoen word met behulp van die relasieterapie 

teorie. Die doel hiermee is om die Relasieterapieteorie 

prakties te veroperasionaliseer en om 'n verantwoordbare 

praktykontwerp te skep wat sal lei tot die integrering van 

sielkundige- en opvoedkundige insigte. 

6.4 NAVORSINGSMETODE 

6.4.1 Die idiografiese navorsingsmetode 
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Ten opsigte van opvoedkundige sielkundige navorsing bestaan 

daar twee navorsingsmetodes, naamlik die nomotetiese en die 

idiografiese metodes. Aangesien die eerste en tweede aspekte 

van die navorsingsprobleem reeds afgehandel is en die tweede 

spesifieke doelstelling naamlik die veroperasionalisering van 

die relasieterapie teorie in die praktyk nog gedoen moet word, 

is daar besluit om van die idiografiese navorsingsmetode 

gebruik te maak om aan te toon hoe diagnosering en terapie met 

behulp van die relasieterapie teorie in praktyk gedoen word. 

Daar is op die metode besluit aangesien die nomotetiese 

ondersoeke gewoonlik kwantitatief van aard is en die inskake

ling van beskrywende en inferensiele statistiese metodes en 

tegnieke vereis wat nie by hierdie spesifieke doelstelling ter 

sake is nie. 

6.4.2 Tegnieke gebruik in die idiografiese navorsing. 

6.4.2.1 Onderhoude 

Die doel van onderhoudvoering as tegniek in relasieterapie is 

die inwinning van sensitiewe, persoonlike en biografiese inlig

ting, die daarstelling van 'n opvoedingsklimaat en 'n verhou

ding/relasie wat van so 'n aard sal wees dat die klient homself 

sal openbaar en daar deurgedring kan word tot sy selfgesprek 

sodat. hy so insig sal verkry in sy probleem en positief sal 

reageer in die lig van sy nuwe orientasie. 

Nie-direktiewe onderhoudsvoering is hoofsaaklik gebruik en die 

onderhoude is vanui t 'n eksterne verwysingsraamwerk deur die 

terapeut gevoer. "In hierdie onderhoud het die terapeut geen 

vooropgestelde idees nie. Hy probeer om betrokke te bly by die 

klient en om so deel van sy leefwereld te word. Hy poog om die 

probleem vanui t die kind se verwysingsraamwerk te sien, met 

ander woorde die wyse waarop die kind by sy probleem betrokke 

is, daaraan betekenis gee en dit beleef" (Jacobs, 1985:16). Om 

te kan deurdring tot die kind se selfgesprek tydens onder

houdvoering behels dus aktiewe luister (raakhoor, raakvoel en 

raaksien). 
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6.4.2.2 Toetsing 

Relevante verkenningsmedia is gebruik vir verkenning en veri

fiering van die funksioneringsbeeld, fenomeenbeeld, hipoteses 

en samestelling van die relasiebeeld. Tydens toetsing is 

pedagogiese observasie as fundamentele tegniek gebruik om in 

pedagogiese gesprek met die kind te kan tree en om so insig in 

sy leefwereld te verkry. 

6.4.2.2.1 Die 16-Persoonlikheidsfaktorvraelys 

Vir die doel van die navorsing is Vorm A van die 16PF gebruik. 

Die vraelys bestaan uit 187 items wat op 'n aparte antwoordvel 

deur middel van inkleuring in die gepaste blokkie a, b of c 

beantwoord word. Die antwoordvel is hand nagesien en inligting 

omtrent sestien persoonlikheidsfaktore word so verkry. 

Die faktore en die elemente word dan in bipolere vorm ui t

eengesi t op 'n profielblad. Dit beteken dat daar waar moontlik 

'n beskrywende term gegee ward aan albei uiterstes van die 

onderskeie faktore. Die doel van die vraelys is om 'n geldige 

en betroubare evaluering van die klient se persoonlikheid te 

verkry, sosiale aanpassing te bepaal en moontlike emosionele 

probleme/konflikte te identifiseer. Beduidende eerste- en 

tweede orde faktore word dan interpreteer en bespreek. 

6. 4. 2. 2. 2 Die Emosie Profiel Indeks soos vertaal deur Prof. 

L.J.Jacobs 

Die EPI is 'n persoonlikheidstoets en· is gebruik om sekere 

emosionele dimensies van die klient se persoonlikheidssame

stelling te evalueer en om - emosionele en persoonlikheidskon

flikte in die individu te identifiseer. "n Sirkelvormige pro

fiel word gebruik om die agt basiese emosietrekke voor te stel 

in terme van polari tiet en gemeenskaplikheid. Di t stel die 

toetsafnemer in staat om hierdie trekke te vergelyk, om hulle 

belangrikheid vir die individu te bepaal en om konflikareas te 

identifiseer. 
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Die EPI bestaan uit 62 gedwonge keuse items. Dit is saamgestel 

uit 12 terme wat op alle moontlike maniere gekombineer is. Die 

toetsling word gevra om elke keer aan te dui watter een van die 

twee gekombineerde terme hy as mees beskrywend van homself 

beskou deur dit te omkring. 

Toetsing neem ongeveer 10-15 minute en word hand nagesien in 

ongeveer 5 minute. Die toets is gebaseer op Plutchik se 

algemene emosie teorie en stel agt basiese emosies voor en hul 

belangrikheid in die toetsling se lewe. Die teorie gaan van 

die veronderstelling uit dat persoonlikheid homself openbaar 

in die emosies. 

6.4.2.2.3 Die Tematiese Appersepsie Toets. 

Deur middel van kaarte wat aan die proefpersoon gewys word, 

bied die TAT 'n halfgestruktureerde situasie aan van mense, 

vorwerpe en gebeure en kan beskou word as 'n manifestasie van 

hoe die persoon met sy wereld besig is en kommunikeer. Die 

proefpersoon kies self hoe hy daarop reageer en elke individu 

se betekenisgewing behoort uniek te wees, maar die stimulus wat 

die kaart bied, stuur wel die reaksie in 'n bepaalde rigting. 

In relasieterapie as 'n opvoedkundige sielkundige benadering, 

val die klem op projeksie as waarneming en nie noodwendig as 

verdedigingsmeganisme nie. 

Daar is op die projeksiemedia besluit, omdat dit insig verskaf 

aan die navorser oor die persoon se lewensuitkyk en houdings, 

frustrasies, konflikte en vrese, emosies, seksuele gedrag, ver

dedigingsmeganismes en verhoudings tot mense en die buite

wereld. 

Vir die doel van die navorsing is nege kaarte deur die navorser 

uitgekies. Die stimuluswaarde word kortliks verduidelik, soos 

uiteengesit in Du Toit en Piek (1974:44-52) en volgens die 

navorser se persoonlike waarneming: 

K?-art 1: 
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Die wyse waarop die kaart benader word, is 'n aanduiding van 

hoe 'n persoon 'n nuwe si tuasie en die lewenseise benader, 

naamlik intellektueel, emosioneel, aktief, passief, ensovoorts. 

Die kaart is gekies omdat dit ook aanduiding gee van die 

selfkonsep, bereidheid tot interpersoonlike verhoudings, hou

ding teenoor outoriteit, depressie, strewe en ambisie. 

Kaart 2: 

Interpersoonlike verhoudinge is prominent op die kaart. In die 

geheel gee die kaart dus geleentheid om verhoudinge tot die 

omgewing te sien as ondersteunend en kommunikerend of onge

naakbaar en ge1soleerd. Aangesien interpersoonlike verhou

dingsprobleme 'n deel uitmaak van die klient se probleem, is 

die kaart gekies. 

Kaart 3 BM: 

Die persoon se tipiese reaksie op frustrasie word ontlok, wat 

veral aspekte van aggressiwiteit of die afwesigheid van aggres

siwiteit verteenwoordig. Preokkupasie met die moontlike geslag 

van die figuur kan op probleme met geslagsrolidentifikasie dui, 

wat goed aansluit by die aanmeldingsprobleem. 

Kaart 4 

Hierdie kaart dui op 'n persoon se verhouding met die teenoor

gestelde geslag en is gekies omdat die klient volgens haar 

funksioneringsbeeld probleme ondervind om heteroseksuele ver

houdings te stig. 

Kaart 6 GF: 

Die dogter/vader-verhouding word na vore gebring in hierdie 

kaart, maar die kaart slaag selde in die doel aangesien die 

persone op die kaart dikwels as tydgenote beleef word. Inlig

ting kan egter verkry word oor die verhouding met die teen

oorgestelde geslag. Daar is beslui t om tog die kaart in te 
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sluit aangesien die klient ernstige verhoudingsprobleme met 

haar vader ondervind. 

Kaart 7 GF: 

Die moeder I dogter-verhouding en veral die kwali tei t van die 

relasie word uitgebeeld. Opstandigheid teenoor of afwysing van 

die moederfiguur kan ook hier waargeneem word. 

Kaart 8 BM: 

Hierdie kaart se stimuluswaarde verteenwoordig direkte aggres

sie en aanduidings kan verkry word teenoor wie aggressie 

bestaan en hoe dit hanteer word. 

Kaart 13 MF: 

Hierdie kaart het 'n taamlike duidelike seksuele implikasie en 

word gewoonlik slegs aan 'n persoon gegee as probleme rondom 

seksualiteit vermoed word. Dit sal 'n aanduiding gee van hoe 

die persoon seksualiteit beleef en veral die rol van die man 

word beklemtoon. 

Kaart 16: 

Hierdie is 'n gewone wit kaart en word aan 'n persoon gegee om 

sy waaghouding en reaksie in ongestruktureerde si tuasies te 

toets. 

6.4.2.2.4 Die menstekening(DAP) 

Die menstekening word in die Relasieterapieteorie as 'n 

ekspressie- en projeksiemedium gekwalifiseer, omdat daar altyd 

nadat die kind geteken het(ekspressie) ook met horn in gesprek 

·getree word oor die tekening(projeksie). Dit is belangrik dat 

daar steeds uit 'n eksterne verwysingsraamwerk ge~erk word en 

dat die persoon se unieke betekenisgewing aan, be~ewing van en 

betrokkenheid by sy tekening bepaal word, eerder as om slegs 
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uit 'n interne verwysingsraamwerk hipoteses te stel. Tekeninge 

word gebruik as 'n medium om diagnoses te maak en projeksie uit 

te verkry. 

Die persoon word voorsien van 'n blanko vel papier, 'n potlood 

of kleurpotlode en 'n uitveer. Dan word hy versoek om 'n mens 

te teken. 

6.4.2.2.5 Kinetiese familietekening(KFD) 

Die tekening word gebruik om die intra- (hoe die persoon met 

homself besig is en betekenis gee) en inter-psigiese (hoe elke 

lid aan elke ander lid se funksioneringsrol betekenis gee) 

relasiepatrone in die gesin te bepaal ten einde die gesin se 

relasiepatroon te bepaal. 

Die persoon word van 'n blanko vel papier, 'n potlood of 

kleurpotlode en 'n uitveer voorsien en versoek om sy gesin te 

teken, besig met die aktiwi tei t waarmee hy el keen die meeste 

assosieer. 

6.4.2.2.6 Die Adolessente-Selfkonsepskaal(ASKS) 

Die vraeiys bestaan uit honderd items. Teenoorgestelde 

kenmerke word verbind met persone A en B en die proefpersoon 

moet homself met elkeen vergelyk en aandui met watter een hy 

die meeste ooreenstem. Die items word so geformuleer dat dit 

onderskei tussen 'n posi tiewe en negatiewe selfkonsep. Klem 

word geplaas op die kwali tatiewe ontleding van die vraelys, 

sodat inligting aangaande die relasievorming van die persoon 

verkry kan word. 

Die struktuur van die ASKS bestaan uit die volgende dimensies: 

fisieke self; 

persoonlike self; 

• gesinself; 

• sosiale self; 
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• waardesself; 

• selfkritiek. 

Die navorser beskou inligting aangaande die selfkonsep as 

waardevol, omdat die selfkonsep sentraal staan ten opsigte van 

die relasieterapieteorie en persoonlikheidsontplooiing. 

6. 5 POSTULATE : 

• Die Relasieterapieteorie is 'n verantwoordbare opvoedkun

dige sielkundige teorie. 

• Die diagnoserings- en terapeutiese modelle is werkbare 

modelle in die praktyk sodat die Relasieterapieteorie vir 

diagnose en terapie gebruik kan word. 

• Die Relasieterapieteorie kan in praktyk veroperasionaliseer 

word en is dus 'n werkbare teorie. 
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HOOFSTUK 7. 

'N IDIOGRAFIESE STUDIE VAN RELASIETERAPIE IN PRAK~:iK 

7 .1 INLEIDING 

Binne die konteks van relasieterapie as teorie sou 'n idiogra

fiese studie beteken dat daar 'n formele, noukeurige, sistema

tiese en intensiewe wetenskaplike analise uitgevoer word op 'n 

individuele kind met die doel om 'n persoonsbeeld te verkry 

waarvolgens terapie gedoen kan word. Hierdeur word dit vir 

beide die terapeut en kind duidelik wat die kind se probleem is 

en kan daar gesamentlik gesoek word na 'n oplossing vir die 

probleem. Hierin le 'n groot waarheid wat beklemtoon moet 

word, naamlik: diagnosering is reeds terapie en terapie is 

steeds diagnosering. 

In hierdie hoofstuk sal daar nou aan die hand van 'n 

idiografiese studie aangedui word hoe diagnose en terapie met 

behulp van relasieterapie in die praktyk veroperasionaliseer 

word. 

7.2 DIE IDIOGRAFIESE STUDIE 

Die klient, H, is 'n standerd nege dogter wat op aanbeveling 

van die skool voorligter vir gespesialiseerde hulp verwys is. 

Die aanbeveling is volledig met die dogter bespreek en sy het 

uit eie wil haar bereid verklaar om haar volle samewerking te 

gee. Sy was egter skepties of dit sou werk, aangesien sy se 

dat sielkundiges oor die algemeen nie reguit kan praat nie en 

ook nie haar, of haar vriendin in die verlede kon help nie. 

7.2.1 Relevante agtergrondgegewens 

7.2.1.1 Gesin 

H se moeder is werksaam by die WNNR in Pretoria en haar vader 

is 'n mediese dokter met sy eie privaat praktyk. Voor haar 
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huwelik met H se biologiese vader was mevrou getroud en H het 

'n halfbroer. Uit die tweede huwelik is twee dogters gebore en 

H se suster is in matriek. 

Volgens inligting beskikbaar, is dokter en mevrou geskei net na 

H se tweede verj aarsdag en die kinders is in mevrou se sorg 

geplaas. Na drie jaar is die kinders egter in dokter se sorg 

geplaas as gevolg van die fei t dat mevrou 'n alkoholis is en 

onbevoeg bevind is om die kinders te versorg. Dokter het lang 

ure gewerk om sy privaat praktyk te vestig en die kinders is 

tuis deur 'n huishoudster versorg. 

Toe H in standerd 3 en ongeveer tien jaar oud was, is haar 

vader weer getroud. H se stiefma het twee ouer dogters uit 

haar eerste huwelik. Aanvanklik het dit goed gegaan, maar die 

gesinsverhoudinge het algaande verswak en tans is daar baie 

probleme. H en haar vader se verhouding word gekenmerk deur 

botsing, verwerping en konflik. Sy het nie geduld met haar 

moeder se drankprobleem nie en beskou haar as 'n swakkeling. 

Sy bevraagteken haar stiefmoeder se motiewe, se dat sy haar eie 

dogters bevoordeel en volgens H verdra sy haar stiefmoeder net 

omdat sy nie anders kan nie. Sy en haar suster verskil baie, 

maar kom tog oor die weg alhoewel die verhouding nie as baie 

heg beskou kan word nie. Uit bogenoemde is dit duidelik dat 

die familiesituasie redelik kompleks is. 

Dokter staan in die gemeenskap bekend as 'n moeilike, 

emosielose mens met min geduld. Volgens sy huidige vrou neig 

hy tot depressie. H aard blykbaar na haar vader. 

7.2.1.2 Skolasties 

Dokter het aanvanklik probleme ondervind met naskoolse 

versorging van H en haar suster en as gevolg hiervan was H in 

ses verskillende skole in klas 1. Oor die algemeen het sy 

skolasties nog altyd redelik goed presteer en sy het nog geen 

standerd herhaal nie. Intellektuele evaluerings deur die skool 

en 'n privaat sielkundige dui op supe-riei.i.re intellektuele 
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vermoens (V 132, NV 135, T 135) . Tans onderpresteer sy 

skolasties en behaal 'n gemiddeld van ongeveer 65%. 

7.2.1.3 Vorige sielkundige intervensies 

In standerd 3 is sy na Opvoedkundige Sielkundige Hulpdienste 

verwys vir gedragsprobleme, byvoorbeeld opstand teen onderwy

sers/ gesag, stokkiesdraai, bakleiery met haar portuurgroep, 

ensovoorts en in standerd 7 na 'n pri vaat sielkundige vir 

geslagsrolidentifikasie probleme. Haar vriendin se ouers was 

bekommerd oor die verhouding tussen H en hul dogter en H het 

ook in groepsverband genoem dat sy lesbies is. 

7.2.1.4 Algemene ontwikkeling 

H het al haar ontwikkelingsmylpale vinnig bereik en sy het nog 

geen ernstige ongelukke of siektes gehad nie. Sy is baie spor

tief en het reeds provinsiale kleure in drie sportsoorte ver

werf. 

7.2.1.5 Sosiale- en emosionele ontwikkeling 

Sy is sosiaal redelik goed aangepas, maar het min vriende. Sy 

is nie gewild nie, aangesien sy dominerend optree, onsensitief 

is vir ander se gevoelens en gereeld betrokke is in konflik-

situasies. Haar uitgesprokenheid in haar portuurgroep ten 

opsigte van haar lesbiese ingesteldheid, skrik ook baie kinders 

af. Emosioneel is sy buierig en haar gemoedstemming wissel 

gereeld tussen totale opgeruimdheid tot erge neerslagtigheid. 

7.2.2 Funksioneringsbeeld 

Hierdie beeld is saamgestel nadat onderhoude met die volgende 

persone gevoer is: die skoolvoorligter, H en haar stiefmoeder. 

7.2.2.1 Onderhoud met voorligter 
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Die voorligter het besluit om H te verwys vir gespesialiseerde 

hulp, aangesien sy reeds drie jaar op 'n deeltydse basis by H 

se probleme betrokke is en sy nou voe! dat sy nie vorder nie en 

dat H se huidige probleem te kompleks vir haar is om te 

hanteer. 

Aanvanklik het H haar kom spreek oor haar gesinsprobleme en 

algemene ongelukkigheid. Later is sy en haar vriendin deur die 

voorligter in 'n groep ingesluit vir groepsterapie. 

H se vriendin, Rene, is deur haar ouers na 'n privaat sielkun

dige verwys en uit protes hierteen het sy selfmoord gepleeg 

deur op pad na die sielkundige ui t 'n bewegende motor te 

spring. H het hierdie gebeure as geweldig traurnaties ervaar en 

moes op 'n daaglikse basis ondersteun word. Volgens die 

voorligter het dit later tydens haar interaksie met H aan die 

lig gekom dat H en haar vriendin 'n lesbiese verhouding gehad 

het en dit die rede was waarom die vriendin nie na 'n privaat 

sielkundige wou gaan nie. 

'n Voogonderwyseres was die voorligter behulpsaarn met onder

steuning aan H, maar nadat H briewe van intieme aard aan die 

onderwyseres begin skryf het, is beslui t om haar vir 

gespesialiseerde hulp te verwys. 

'n Profiel wat deur die skoolhoof en voorligter opgestel is, 

dui daarop dat H 'n ekstrovert, natuurlike leier en uitstekende 

sportvrou is. Sy is egter geneig tot gemoedswisseling en 

depressie en is negatief teenoor gesag, algemene sosiale norrne 

en outori tei ts.figure. Sy word ook beskou as veeleisend en 

manipulerend. Sy het 'n baie sterk verbale vermoe. Die 

voorligter bevraagteken ook H se opregtheid, maar is bang om 

die vraag na hulp te ignoreer as gevolg van H se depressie en 

die feit dat haar vriendin selfmoord gepleeg het. 

7.2.2.2 Onderhoud met H se stiefmoeder 
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Mevrou beleef H as 'n veeleisende, komplekse kind wat moeilik 

is om tevrede te stel. Volgens haar is H se gedrag baie 

wisselvallig en onvoorspelbaar. Sy het aanvanklik probeer om H 

se guns te wen, maar tans handhaaf hulle 'n "vredesstilstand". 

Volgens haar is daar baie botsings tussen H en haar vader en 

verstaan hulle mekaar glad nie. Sy beleef beide as geslote en 

koppig en se dat sy soms dink hulle optredes is bloot om mekaar 

te vermaak. Volgens haar is H se verhouding met 'n ouer vrou 

vir hulle totaal onaanvaarbaar en is daar geweldig baie rusies 

in die gesin as gevolg daarvan. 

7.2.2.3 Eerste onderhoud met H 

T: Hallo H, mevrou Venter het gese jy het iets wat jy graag met 

my wil bespreek. 

K: Ja, as tannie die sielkundige is. Mevrou Venter se mos sy 

kan my nie meer help nie. Miskien wil sy net nie. Ek het al 

voorheen met 'n ander sielkundige gesels, na Rene se dood. 

(Sit met haar sy na my gedraai, praat vinnig en half ongeerg.) 

T: Jy noem dat die voorligter jou dalk nie meer wil help nie. 

Hoe laat dit jou voel? 

K: Die gewone, praat 'n bietjie en dan "drop" hulle jou as jou 

probleme hulle nie meer pas nie. 

T: Dit ontstel jou. 

K: Nogal, maar jy is mos nou hier. (Uitdagend) 

T: As ek so na jou gesig kyk, lyk jy so half skepties en nie 

baie beindruk met die idee nie. 
K: (Lag.) Ja, ek was nie baie beindruk nie, maar iemand anders 

het ook gese ek moet kom en dat jy iets vir my sal kan doen. 

T: Oink jy, ek kan iets vir jou doen? 

K: Ja ... (stilte). Jy is half anders as die ander, meer 

"straight". 

T: Hoe voel jy daaroor? 

K: Ag, e'k gee nie regtig om nie. (Lyk onseker.) 

ek nie weet of dit hmmm, werklik gaan help nie. 

T: Wil jy gehelp wees? 

Dis net dat 
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K: Verseker! (Sit regop en kyk vir die eerste keer reguit na 

my.) 

T: Goed, maar op die stadium praat ons so half in 'n vakuum, 

want ek weet nie regtig wat jou spesifieke ongelukkigheid of 

probleem is nie. 

K: (Saaklik.) Ek <link ek moet maar by die begin begin. Pa is 

'n mediese dokter, ma is nou 'n huisvrou. Hulle is geskei toe 

ek 2 was, ons het by my ma gebly. Sy het 'n alkoholprobleem , 

toe is ons terug na my pa toe, want sy was baie keer siek en 

meer in die hospitaal as by die huis. Toe is ons terug na my 

pa toe, maar hy was nooit by die huis nie, want hy het baie 

hard gewerk en daar was niemand om na ons te kyk nie. Wag daar 

was die bediende wat by ons gewerk het, maar ag, dit was maar 

chaos soos wat gebeur as daar nie 'n ma in die huis is nie en 

toe in standerd 3 het my pa weer getrou met my stief

ma ... (stilte). Toe het ons al vir 5 jaar alleen gebly. Ons, 

ek en my sussie, sy is ouer as ek, en my pa. Toe was daar ewe 

skielik 'n ander vrou in die huis en ons was nie be1ndruk nie. 

(Gesigsuitdrukkings wissel tussen saaklik, storieverteller, 

hartseer en woede.) 

T: Jy en jou sussie? 

K: Ja, in die begin het dit goed gegaan, maar dit het al hoe 

slegter gegaan. Sy het ook twee dogters, ouer as ons, hulle is 

albei op universiteit. Ag, (moedeloos) dis of sy altyd net 

hulle kant sien en nie ons kant nie en dan vice versa met my 

pa. Hy het net ons kant gesien en nie die ander kant nie en 

dit het baie negatiewe reaksie ontlok en so aan. 

T: Tussen Wie nou? Jou en ... ? 

K: Sy, tussen almal, die hele huisgesin. Almal het altyd 

vasgesi t. Of hulle verskreeu mekaar of niemand se 'n woord 

nie, altyd die twee uiterstes. (Lyk kwaad/ge1rriteerd). Hmm, 

op daai stadium het ek en my eie ma ook nie te goed oor die weg 

geko~ nie. Ek moet erken ek het 'n ontsettende hU1Ileur aan my, 

ek moet erken dis baie erg. Ek het ongeduldig getaak met my ma 

en haar gedrinkery. Ons het al hoe meer vasgesit tot ek op 'n 

stadium gese het: "Nou j a, fyn, gaan ma se pad en ek sal 

omdraai en op my eie gaan. Dit het ook nie gewerk nie en ons 

het weer by mekaar uitgekom op een of ander manier. 
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T: Vertel my daarvan. 

K: Nadat ons mekaar vir l~ jaar nie gesien het nie het ons maar 

weer so half vrede gemaak. Sy is so "stupid" soms, veral as sy 

drink. (Slaan met haar vuis in haar hand.) 

T: Dit maak jou kwaad en moedeloos. 

K: Ja, ek was kwaad en teleurgesteld en ek kon nie verstaan dat 

sy van drank afhanklik was en nie daarsonder kon klaarkom en so 

optree wanneer sy dronk is nie. Sy verwyt en dan neem sy 'n 

martelaarshouding in. Sy het my verskriklik ge1rriteer en my 

geduld was op. Ek het nie geduld nie. Dis miskien iets wat ek 

van my pa geerf het. 

T: Het hy ook nie? 

K: Hemel, het hy nie! Ag daar was nog altyd 'n genera

siegaping tussen my en my pa. Hy is 64 of 65 en baie ouer as 

ek en dis asof hy nooit my standpunt kan verstaan nie. 

(Sagter, kyk af.) Ag, van kleins af al het hy altyd net my 

sussie op sy skoot getel en met haar gespeel en mal gegaan en 

as ons baklei het, het hy altyd gese: "H hoekom doen jy dit? 

Hoekotn nie so nie? Wat het jy nou weer aangevang?" en al sulke 

"jazz". 

T: Jy voel dat jou pa jou suster bevoordeel en jou nie raaksien 

as mens nie. 

K: "For sure". Hy wou 'n seun gehad het na my suster se 

geboorte, eintlik van die begin af. Dis hoekom ek en my suster 

so kort na mekaar gebore is. Haar kon hy aanvaar, maar ek was 

"too much". So hy het my meer rowwe dinge toegelaat. Ek het 

horn gehelp goed rondskuif en met buite goed, terwyl my suster 

binne gebly het. Ek is ook pie goeie sportman en kon dus saam 

rugby toe gaan ensovoorts. Dit het my nou nie juis gewilder 

gemaak by my stiefma en stiefsusters nie. 

T: Jy het alleen geword. 

K: Vrek alleen. "n Hele huis vol mense en waar pas ek? Nou 

nie dat ek ook wou nie. Gelukkig het ek en Rene toe pelle 

geword. Ek het nog 'n paar ander maats gehad ... 

T: Rene was vir jou baie belangrik ne? 

K: (Lyk hartseer.) Sy was die enigste mens wat niy nog ooit 

verstaan het, wat omgegee het en soos ek gedink het. Ons het 

saam gedigte geskryf en gesels oor ons eenvoudige families, die 
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witgepleisterde grafte! (Baie driftig en aggressief.) Jy weet 

ek wou op daardie stadium selfmoord pleeg en Rene het my 

gekeer. Ironies, want toe doen sy dit en ek kon haar nie keer 

nie. Sy het my nie eers gese nie. (Stilte.) 

T: Wil jy daaroor praat? 

K: (Kyk vir my.) Miskien moet ek, want dit maak nog steeds nie 

nsense" nie. Jy sien ons het alles gedeel en ek bedoel alles, 

selfs dat Rene op daardie stadium 'n verhouding gehad het met 

'n onderwyseres in die skool. Sy is nou weg. Ons het baie 

daaroor gepraat en dit het vir my sin gemaak, want nog nooit 

het ek oor iemand gevoel soos oor Rene nie. Ons het al hoe 

meer by mekaar gekom en dit het een aand toe ons videos gekyk 

het oorgegaan in 'n fisiese verhouding. 

arms.) Toe is jy nou ook geskok? 

T: Nee,· wou jy he ek moes wees? 

(Sit terug, vou haar 

K: (Sit vorentoe, kyk reguit na my.) Jy is wragtig nie! 

Miskien is jy tog ngenuine". Jy weet ons ouers het so half 

vermoed dinge is nie pluis nie. Dis hoekom haar ma-hulle 

besluit het om haar na daardie ander sielkundige te neem. Sy 

was bang die waarheid sal uitkom en dis hoekom sy gespring het. 

T: Glo jy sy wou regtig selfmoord pleeg? 

K: Miskien nie, dalk wou sy hulle net oortuig dat sy ernstig is 

en nie wil gaan nie,maar as dit waar is, dan is dit mos nie my 

skuld dat sy dood is nie. (Lyk peinsend en kyk vraend na my). 

T: Hoe bedoel jy jou skuld? 

K: Ek het gedink as ons nie die verhouding gehad het nie, dan 

was dit nie nodig om iets weg te steek nie. Ek kon dit stop, 

want ek was altyd sterker as sy. 

T: Hoe voel jy nou daaroor? 

K: Beter, hel ek sal hieroor dink, dalk was dit 'n ongeluk!? 

T: Sal jy vir my se wat jy uitgewerk het? 

K: "Okay. n 

T: Wat het na Rene se dood met jou gebeur? 

K: Ek wou ook doodgaan, maar ek was ook kwaad vir haar. Hoe 

kon sy my alleen los, ndrop"? Ek het so baie gedink of dit 

dalk my skuld was, het sy dalk iets gese wat my moes laat 

optree het. Jy weet ons het ook so baie oor selfmoord gepraat, 
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dat ek self nie meer geweet het wanneer is ons "serious" nie. 

Ons was nou nie juis die vrolikste paartjie nie. 

T: Het jy iemand gehad met wie jy kon praat? 

K: Omtrent almal by die skool, selfs my pa, een keer. Dit het 

nie juis gehelp nie, want hoe se mens vir jou onderwysers en 

pa: "Haai, ons het 'n lesbiese verhouding gehad en dis hoekom 

sy nie die sielkundige wou gaan sien nie." So toe weet hulle 

net wat ek se, miskien het hulle ook geweet, ja hulle het, maar 

hulle het gevrek voor hulle vra. Wat sal die mense dink? Daar 

het ek besluit mens moenie lief word vir iemand nie, hulle 

"drop" jou almal een of ander tyd. Dit het ook nie gewerk 

nie .• 

T: Hoekom se jy so? 

K: Want toe het ek begin vlugbal speel en daar ontmoet ek toe 

vir Ena. Sy is 22 j aar oud en vriendelik, intelligent en 

"caring". 

T: En toe het jy weer 'n vriendin? 

K: Ja, maar sy is ook lesbies en ons het nou 'n fisiese 

verhouding .. 

T: Hoe voel jy daaroor? 

K: Ek is mal oor haar, maar my pa-hulle gaan mal, want Ena is 

redelik "bekend" en in die platteland weet almal mos alles van 

mekaar. Ek weet die skool weet ook en dat dit nie aanvaarbaar 

is nie, maar ek was nog alt yd meer aangetrokke tot vrouens. 

Dis hoekom ek jou nou moet sien, want almal wil my regkry. 

T: Oink jy jy is verkeerd? 

K: Nee, maar ek weet ook nie. 

T: Dit klink vir my jy is onseker, maar ongelukkig is ons tyd 

vir vandag verstreke. Ons kan weer Vrydag gesels as jy wil? 

K: Ja dit sal reg wees. 

T: H, dink so 'n bietj ie oor ons onderhoud en veral oor die 

om~tandighede rondom Rene se selfmoord, jou gesinsopset en jou 

verhouding en gevoelens ten opsigte van Ena. 'n Goeie idee is 

dalk om hierdie gevoelens van jou neer te skryf, dan kan ons 

dit bespreek. 

7.2.2.4 Samevatting 
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Die oruniddellike doelstellings met die onderhoude was: 

• Om''n funksioneringsbeeld daar te stel. 

• Om 'n opvoedkundige klimaat te stig deur aan die klient 

respek, aanvaarding, agting en empatie te kommunikeer. 

• Om deur middel van die terapeutiese klimaat die klient die 

vrymoedigheid te gee om haar probleem in haar eie woorde te 

beskryf waardeur sekere onsekerhede en konf likte verder 

ontleed kan word. 

• Om ook deur die opbou van 'n terapeutiese klimaat H se 

vooroordeel teenoor sielkundiges af te breek. 

• Terapeut se bewuswording van H se betekenisgewing aan, 

belewing van en betrokkenheid by haar probleem en haarself. 

• Indien moontlik die vorming van nuwe bewuswordings vir H, 

ui t die onderhoud deur moontlike onrealistiese betekenis

gewinge uit te lig en/of te bespreek. 

Die volgende funksioneringsbeeld kom na vore: 

• Die klient het 'n lesbiese verhouding met 'n ouer vrou. 

• Sy ondervind relasieprobleme met haar gesin. Gedeeltelik as 

gevolg van die verhouding en in haar gesin ook as gevolg van 

ander konflikfaktore. 

• Sy presenteer as sosiaal ui tdagend en opstandig/weerbarstig 

("Socially defiant"). 

• Sy is veeleisend, aandagsoekend, aggressief en manipulerend; 

tog ook onseker, hartseer en alleen. 

• Depressiewe - en selfmoordneigings is geidentifiseer. 

Onderaktualisering van potensiaal. 

Terapeut se bewuswordings: 

1. Dat H verwerp en alleen voe! en nie geborgenheid, 

sekuriteit en aanvaarding in haar gesin ervaar nie. Sy kry 

egter aanvaarding, emosionele betrokkenheid en liefde in 

haar lesbiese verhoudings en di t is moontlik waarom sy 

daarby betrokke is. 
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2. Dat H sosiaal ui tdagende, vyandige, en aggressiewe gedrag 

as verdedigingsmeganisme/skoktaktiek gebruik. 

3. Geslagsrolidentifikasie probleme kom voor. 

Klient se bewuswording 

1. Dat dit moontlik is dat Rene nie wou selfmoord pleeg nie, 

maar bloat haar ouers wou skrikmaak om haar sin te kry. 

2. Moontlik is haar skuldgevoelens oar haar vriendin se dood 

dus onrealisties. 

Beplanning van volgende terapie sessie: 

• Afneem van psigometriese toetse 16PF en EPI. Doel: Vir 

samestelling van fenomeenbeeld en selfverkenning van H met 

die doel om tot beter selfkennis te kom. 

• Onderhoud met H oar: 1) Haar verhouding met haar vader 2) 

haar en Ena se verhouding en 3) haar verkenning van haar 

bewuswording oar Rene se selfmoord. 

7.2.3 Fenomeenbeeld 

Hierdie beeld is saamgestel na aanleiding van die onderhoude 

soos genoem onder die funksioneringsbeeld sowel as 'n tweede 

onderhoud met H en toetsgegewens verkry uit die verken

ningsmedia. 

7.2.3.1 Tweede onderhoud met H 

T: Hallo H 

K: Hallo, ek het toe weer gekom. Onthou tannie daardie vrou 

wat ek vir tannie genoem het verlede keer na die onderhoud? 

T: Is di t die een wat j y in Pretoria ontmoet het wie j y se 

lesbies is? 

K: Jy onhou nogal goed. Ja, dis sy. Ek het 'n brief van haar 

gekry en ek dink voor ek die brief gekry het, was ~k onseker. 

Ek het nie regtig geweet of ek heeltemal, "totally" dit is nie, 

maar toe ek dit lees, toe weet ek net. 
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T: Toe weet jy ... ? 

K: Miskien moet tannie dit lees en dan sal tannie sien. 

T: Wil jy he ek moet dit nou dadelik lees, of kan ek dit lees 

wanneer jy die vraelyste invul? 

K: Net wanneer tannie wil. 

T: Goed, ek sal horn lees as jy die vraelyste invul, dan kan ons 

dit daarna bespreek. 

K: Goed. 

T: Het jy toe gedink oor jou en Ena se verhouding? 

K: Ja. (Lag verlee). Ek dink ek het hmm ••• besef dat ek 

misk.ien regtig heeltemal. ...... hmm •• 

T: Dis vir jou moeilik om hieroor te praat. 

K: Ek dink nie ek het heeltemal besef waarvoor ek my inlaat 

nie. Ek dink nie ek het nie, maar toe ek begin dink en die 

brief lees, het ek besef waarmee ek besig is. 

T: En hoe laat dit jou voel? 

K: (Lag) . Kyk, ek het geweet, die eerste keer toe ek Ena 

gesien het. Bly uit haar pad uit, moenie eers met haar praat 

nie. Nee! 

T: Hoekom dink jy het jy so gevoel? 

K: Want ek het geweet sy is s6! 

T: Hoe? 

K: Ek het net geweet, dit aangevoel. Toe ek aan haar 

voorgestel word, toe weet ek onmiddellik. Ek weet nie, ek tel 

dit net op. 

T: Hmm, dit klink vir my of jy onseker was of jy moet kennis 

maak, of wegbly. 

K: Ja, aan die een kant was ek bang en aan die ander kant ... 

T: Bang? 

K: Bang, daar sal iets fisies ontwikkel, want sy was meer 

volwasse, meer direk. Fisiek het sy my, ag ek weet nie, dit 

was anders met Rene. Ons was "equal". 

T: Probeer jy se dat jy en Rene eers ~mosioneel betrokke was 

voordat die verhouding ontwikkel het, maar met F;na was daar 

onmiddellike fisiese aangetrokkenheid. 

K: "Exactly". Dit was so sterk dat ek wou ophou vlugbal speel, 

maar toe skryf sy vir my 'n brief waarin sy se ek moenie, ons 
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het dan nou net vriende begin word, ons moet mekaar beter leer 

ken en die span het my nodig. 

T: Jy het egter vermoed dat sy meer seas die woorde ... 

K: Ja. Dis nie nodig om te se nie. Tussen twee mense wat so 

is ne, is dit nie nodig om dit te se nie, regtig nie. Albei 

weet dit net. (Lyk baie intens). 

T: Wat aan haar spesifiek trek jou aan? 

K: Ek weet nie. Alles! Sy het 'n sterk persoonlikheid, sy is 

vriendelik, sy is 'n diep mens, maar tog vrolik en "fun". Ek 

weet nie, sy het net iets. (Lag. Klink baie oortuig, intens 

en betrokke) 

T: Jy is lief vir haar? 

K: Ek <link so, maar ek was toe al bang, want my pa het klaar 

geskimp dat die vlugbal my verander. 

T: Was hy reg? 

K: Seker, maar hy is mos altyd reg. Ek wil nie nou oor my pa 

verder praat nie. Ons sal nooit oor die wegkom nie. 

T: Vertel my meer. 

K: Ons is huisvriende met Ena se baas en hulle weet van Ena se 

voorkeure met die gevolg my pa weet nou ook en dit laat horn 

wonder oor ons vriendskap. Almal in die dorp weet in elk geval 

van haar verlede. Toe sy in standerd 8 was, het sy haarself 

geskiet. 

T: Selfmoord probeer pleeg, of 'n ongeluk? 

K: Sy se dit was 'n ongeluk, maar dit was nie. Sy was 

deurmekaar met 'n onnie en toe begin die mense praat en toe 

gaan die onnie weg en toe kan sy dit nie "handle" nie. Daarna 

het die onnie teruggekom en by iemand anders ingetrek, maar 

niemand kon vir Ena en haar uit mekaar hou nie. Daai tyd het 

Ena met verkeerde vriende deurmekaar geraak en gedrink en 

alles, maar nou is sy "okay". Na skool het sy by die vrou 

ingetrek. 

T: Bly sy nog by haar en weet sy van jou? 

K: Sy vermoed dit, maar sy het nie bewyse nie. 

middeldeur elke keer wat sy my sien. 

T: So daar is nou 'n halwe·gevoel tussen julle. 

Sy kyk my net 

K: "Gee whizz", dis 'n "understatement". Ons kan mekaar nie 

vat nie! 
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T: H, as ek so na jou luister, klink dit vir my asof jy baie 

sterk oor Ena voel en ook reeds volui t in 'n verhouding met 

haar betrokke is, ten spyte van jou ouers en ander se teen

kanting. Jy wil dus eintlik se dat jy seksueel meer tot vroue 

as mans aangetrokke is en lesbies is. Dit lyk dus vir my of 

jou onsekerheid van die eerste sessie minder is. Wat dink jy? 

K: Hmm, ek weet nie ek wil verander, ek wil regkom. 

T: Regkom? Is jy dan nou verkeerd? 

K: (Lag.) Nee, ek weet nie dis, ag, regkom in die sin van reg 

voel, normaal wees. Ek dink nie mens kan so gelukkig wees in 

die lewe nie, ek het nog nie een so 'n mens gesien wat regtig 

gelukkig is nie. Daar is altyd wantroue en sulke goeters. 

T: Dink jy dis uitgesluit in heteroseksuele verhoudings? 

K: Nee, maar dit kan seker nie so erg wees nie. Verhoudings in 

die algemeen is "stupid". Ek is moeg vir mense. 

T: So, is jy is moeg vir mense, of die kompleksiteit van 

verhoudings? 

K: Albei, my goed werk nooit uit nie. 

T: Wil jy daaroor praat? 

(Klink moedeloos). 

K: Later, kan ek nou die vraelyste doen? 

T: Goed, maar sal jy dink voor ons volgende sessie hoekom jy 

dink dit vir jou so moeilik is om goeie, gemaklike verhoudings 

te stig? Dalk ook oor jou en jou pa se verhouding en Rene? 

K: Ek het oor Rene gedink en is nou minder kwaad vir haar. Ek 

voel ook minder skuldig oor haar selfmoord en dink dit was dalk 

regtig 'n ongeluk. Maar e~ sal dink oor die ander. 

7.2.3.2 16-Persoonlikheidsfaktorvraelys (16-PF) 

7.2.3.2.1 16-Persoonlikheidsfaktorvraelys profiel 
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7.2.3.2.2 Beduidende eerste orde faktore 

(Stiene 1-3 en 7-10): 

Die profiel dui daarop <lat H intelligent is en oor goeie 

abstrakte redeneringsvermoens beskik (B+). Dit sal beteken <lat 

sy sake intellektueel en realisties sal wil beredeneer (I-). 

Bogenoemde verklaar dan ook moontlik haar voorkeur om reguit te 

praat, soos voorheen genoem. Dit korreleer goed met die 

voorligter se observasies <lat H oor goeie verbale vermoens 

beskik en die intelligensietoets resultate wat dui op 

superieure intellektuele vermoens. 

Sy is dominant en onafhanklik (E+) wat dui daarop <lat sy geneig 

is om haar eie kop te volg, nie maklik omgepraat word nie en 

haar eie standpunte stel en handhaaf. Dit dui op opstand 

teen/'n afwysing van gesag, outoriteitsfigure en algemene 

sosiale waardes. Dit sal in ag geneem moet word by die 

beplanning van terapie aangesien sulke persone die moeilikste 

vatbaar is vir insigterapie. Dit laat mens wonder of sy regtig 

onseker is oor die lesbiese verhouding en of di t nie net 'n 

manier is om hulp/aandag te kry nie? Hierdie ongeergdheid vir 

outoriteit, norme en gesag is moontlik ook verantwoordelik vir 

haar algemene swak interpersoonlike verhoudinge en sosiale 

eensaamheid. Faktor F+ dui op sorgvryheid, praterigheid en 

vrolikheid, is baie hoog en kan moontlik beskou word as 'n 

verdedigingsmeganisme waaragter sy haar eensaamheid en ongeluk

kigheid wegsteek ( 'n gemaakte selfvertroue en opgeruimdheid). 

Dit korreleer goed met haar telling op faktor H wat daarop dui 

<lat sy altyd op soek is na nuwe avonture, by baie dinge gelyk 

betrokke is en altyd eerste is om nuwe dinge en idees uit te 

toets. 'n Moontlike oppervlakkigheid/onstandvastigheid word 

hierdeur aangedui. Haar waaghouding is ook goed en sy geniet 

di t om "anders" te wees. Sy hou ook daarvan om so veel as 

moontlik nuwe mense te ontmoet, wat kan dui op 'n soeke na ware 

vriende en/of geesgenote. 

Sy is vrydenkend, analities en eksperimenterend. 
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7.2.3.2.3 Tweede orde faktore 

Hierdie faktore dui op ekstroversie en matige leiereienskappe. 

Baie min situasie- en persoonspanning is teenwoordig wat 

weereens die vraag laat · ontstaan of haar huidige situasie 

werklik vir haar 'n probleem is. 

'n Mens sou 'n mate van angstigheid verwag het by 'n persoon 

wat so baie interpersoonlike verhoudingsprobleme beleef. I

dui egter op 'n onsensitiewe ingesteldheid ten opsigte van 

atmosfeer en antler mense se gevoelens wat moontlik ook kan 

aanleiding gee tot die lae spanningsvlak. Sy besef dus moont

lik nie dat sy medeverantwoordelik is vir die verkeerdloop van 

verhoudinge nie. 

Sy is 'n onafhanklike, uitdagende, aggressiewe persoon wat hou 

van nuwe uitdagings en om haar sin te kry. Sy is bereid om 

antler se gevoelens en algemene sosiale waardes te negeer om 

haar sin te kry en as gevolg hiervan is so 'n persoon nie 

werklik 'n groepmens nie. Di t is moontlik waarom haar A

faktor, mensgerigte faktor, laer is as verwag en waarom sy 

geneig is om in konfliksituasies te beland. 

7.2.3.3 Emosie profiel indeks (EPI) 

H se uiters lae vooroordeel telling (1) dui daarop dat sy baie 

krities ingestel is teenoor haarself en antler. Sy verkies om 

haarself in sosiaal onaanvaarbare maniere te beskryf en/of om 

so te wees. Dit dui op rebelsheid. 

Verdere beduidende tellings dui daarop dat H: 

1. Neig om impulsief te wees en hou van nuwe ervarings, 

verrassings en avonture. 

2. Depressief/somber is. 

3. Koppig fyngevoelig en sarkasties kan wees. 'n Hoe kritiese 

ingesteldheid en algemene vyandigheid kom voor. 
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4. Bakleisugtig en aggressief is. Aggressie word openlik 

getoon en so 'n persoon kan as 'n rebel beskou word. 

5. Dinge nie aanvaar nie, wantrouig is en geneig is om onge

hoorsaam te wees. 

6.Minder versigtig en angstig as die gemiddelde persoon is en 

dat sy neig om kanse te vat. 

7. Geneig is om op 'n dag-tot-dag basis te leef. Sy beplan dus 

nie vir die toekoms nie en besit min selfkontrole. 

Die algemene profiel korreleer goed met die 16PF, behalwe dat 

hier meer spanning/angstigheid, prikkelbaarheid en gejaagdheid 

aangedui word. Depressie en 'n ontevredenheid met sekere 

aspekte van haar lewe word ook aangedui. 

H kan persoonlikheidsgewys dus beskou word as 'n persoon wat 

algemene sosiale waardes minag, 'n rebel. 'n Persoon wat 

dominant, aggressief, onverskillig, opportunisties en selfge-

noegsaam lewe. So 'n persoon verontagsaam/minag reels en ver-

pligtinge teenoor mense, is wispelturig, ligsinnig, impulsief, 

waaghalsig, ongebonde, selfversekerd en eiewys. 

Haar kritiese ingesteldheid en onsensitiewe optrede teenoor 

antler kan egter skuldgeneigdheid, angstigheid, buierigheid en 

sosiale isolasie tot gevolg he, omdat mense haar vermy. 

H se hoe wankontrole(84) en lae sosiaal(42) kan daarop dui dat 

sy nuwe uitdagings en avonture soek in dinge, eerder as in 

mense byvoorbeeld deur aan gevaarlike aktiwiteite deel te neem 

en kanse te vat. Dit kan dui op swak identifikasie. 

7.2.3.4 Terugvoer van die 16-PF en EPI 

Die toetsresul tate soos hierbo ui teengesi t, is volledig met 

haar bespreek. Veral die konflikareas en faktore wat kan lei 

tot relasieprobleme, spanning en interpersoonlike probleme is 

volledig bespreek. 
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Sy was aanvanklik vrolik en geinteresseerd, maar het stiller 

geword en onttrek. Die meeste van haar response was nie

verbaal, byvoorbeeld skouers optrek, kopknikke, frons enso

voorts. 

'n Pedagogiese observasie was dat sy ontsteld en verbaas was 

daaroor dat die toetse so akkuraat en/of so baie na vore laat 

kom het. 

7.2.3.5 Derde onderhoud met H 

T: More H ... Sjoe, hoekom die vreeslike frons? 

K: Ek het 'n probleem. Die vlugbal span gaan vir die naweek 

berge toe vir 'n oefenkamp. 

T: En .... 

K: Ons gaan die naweek tot ons beskikking he en dit sal lei tot 

"commitment" en ek is nog nie eers seker dis wat ek wil doen 

nie. 

T: Jy hoef niks te doen voordat jy nie reg voel nie. Wat van 

die naweek gebruik, weg van die dorp, om te kyk hoe jy regtig 

oor haar voel, objektief. Hoe tree sy op, hou jy van wat sy 

doen en is dit wat jy in 'n vriendin/vriend seek? Dit sal dalk 

keer dat jy nie onrealisties dink oor haar en julle verhouding 

nie. 

K: Ek weet, dis nie dat ek nie wil verander nie, ek wil 

verander, maar ek kan nie net ·omdraa.i en daarvan vergeet nie. 

Ek kan nie, as ek kon; sou ek dit gedoen het. Alma! wil altyd 

se: "H, draai jou rug op die storie, loop anderkant toe, jy sal 

sien dit werk! 

T: Maar dit werk nie, dit het ons mos reeds bepaal, dan nie? 

K: Ek kan nie. Liefde is nie iets wat mens sommer so afskakel 

nie, veral nie hierdie soort liefde nie, want dis baie meer 

intens en dis baie dieper omdat dit twee vrouens is wat 

betrokke is en die vroulike geslag beleef liefde baie meer 

intens as die manlike geslag. Nou se alma!: "Draai om en loop 

weg"! 

T: H, het ek jou reg verstaan dat jy se jy is regtig lief vir 

Ena? 
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T: Moontlik, maar voor ons dit, 100%, sal kan besluit, sal ons 

eers op 'n latere geleentheid moet kyk na homoseksualiteit in 

geheel. Miskien moet ons nou egter eers jou en Ena se totale 

verhouding verken en die naweek klink vir my na 'n goeie tyd. 

Daar is tog volgens jou sekere dinge aan julle verhouding wat 

jou pla. 

K: Ja. 

T: As jy na die naweek besluit die verhouding is wat jy wil he 

dan praat ons daaroor. Dit sal meer kompleks wees as 'n gewone 

seun/dogter verhouding, maar is moontlik. Kom jy terug en se 

jy jy wil nie met die verhouding aangaan nie, dan werk ons 

daarvandaan of as jy nog onseker is dan help ons jou om jouself 

beter te leer ken en dan besluit jy wat jy wil doen, want 

basies moet wie jy is en wat jy doen, jou gelukkig en tevrede 

maak. Wat dink jy, H? 

K: (Lang stilte, trek haar skouers op). Ek dink ek sal probeer 

objektief wees en kyk wat gebeur. (Praat baie sag.) 

T: Jy lyk nou bang en hartseer. 

K: Ja, nogal. Ek wil, ek wil he, ek wil he sy moet naby wees 

en se dat sy omgee, maar dit kan nie werk nie, maar ek wil haar 

nie verloor nie en ek weet ook sy kan nie by my bly nie en ek 

het, ag, ek weet nie. 

T: Onthou H, jy hoef nog nie te weet nie, jy begin maar nou 

eers uitvind. 

K: Ja, maar dis 'ri lang pad. 

T: Jy is reg, dit is. Onthou H ek is bereid om die pad saam te 

loop, maar ek het ook nie 'n towerstaffie om te swaai nie, so 

ons sal dit maar op die stadige manier moet doen. Ek dink ons 

moet dit benader as 'n gewone verhouding tussen twee mense en 

nie dink ons moet nou allerhande vreemde goed doen nie. 

Miskien kan ons reeds deur jou verkenning iets leer van die 

realiteite van so 'n verhouding wat ',moontlik vir jou kan lei 

tot nuwe bewuswordinge en jou sal help om ·~ besluit te neem. 

K: Ja. (Sug). 

T: Ja, hoe? 

K: Met my verstand dink ek nee, met my hart ... 

T: Hy dink half anders as ek so na jou gesiggie kyk. 

K: Ja. 
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T: Dis hoekom ek voel j y moet die naweek gebruik en probeer 

besluit hoe jy voel, maar moet dit asseblief nie sien as 'n 

tydsbeperking nie. Gebruik jou tyd. Ons kan ook nog verder 

lees daaroor. Kyk watter addisionele inligting j y kry en ek 

sal ook. Korn ons gebruik nou die tydjie wat ons oor het om 

opsommend vinnig weer na jou toetse te kyk wat jy verlede keer 

geskryf het. Miskien help dit ook die naweek. 

K: "Okay" (Klink baie meer positief). Dis reg so. 

7. 2. 3. 6 Samevatting van tweede en derde onderhoude en 

toetsresultate: 

Onmiddellike doelstellings met die sessies was: 

• Om te begin om 'n fenomeenbeeld daar te stel. 

• Die versterking van 'n posi ti ewe opvoedingsklimaat. Di t 

blyk suksesvol te wees, aangesien H nou met groter 

selfvertroue en openlikheid deelneem aan terapie. Sy blyk 

ook minder skepties teenoor my "bekwaamheid" te wees. 

• Ver kenning van die intensi tei t van haar en Ena se 

verhouding. 

• Toetsing as hulpmiddel om: 

1) Funksioneringsbeeld te verifieer en/ of ui t te brei en/ of 

verander. 

2) Te begin met terapeutiese selfverkenning van H. 

3) Klimaat te verbeter. 

4) Die klient te help om tot nuwe bewuswordings te kan kom. 

Voorlopige Fenomeenbeeld: 

• Geslagsrolidentifikasie probleme. 

Relasieprobleme in die gesin en gemeenskap. 

• Opponerende-uitdagende versteuring ("Social defiant syn

drome"). 

• Homoseksualiteit. 

• Gemoedswisseling/depressie 
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Terapeut se bewuswordings: 

1. Dat aggressie, dominansie, ensovoorts moontlik nie verde

digingsmeganismes is nie, maar werklik 'n integrale deel van 

H se persoonlikheid is. Dit kan dus die rede vir haar swak 

interpersoonlike verhoudinge wees. 

2. Dat H emosioneel en fisies in tens by Ena betrokke is. 'n 

Diagnose van lesbienisme kan dus gemaak word. 

3. Dat H tekens toon van die opponerende-uitdagende ver

steuring. 

Terapeut se verkenning: 

1. Ena en H se verhouding. 

2. Begin met verkenning van homoseksualiteit as fenomeen. 

Klient se bewuswordings: 

1) Dat sy lesbies is. 

2) Dat daar sekere implikasies verbonde is aan so 'n 

verhouding wat vir haar probleme kan skep. 

3) Dat haar persoonlikheidseienskappe moontlik medeverant

woordelik is vir haar interpersoonlike probleme. 

Klient se verkenning: 

1) Die implikasies en verantwoordelikheid van homoseksuali

teit. 

2) Begin met selfverkenning. 

3) In diepte verkenning van haar en Ena se verhouding. 

Beplanning van volgende terapie sessies: 

• Afneem van TAT, DAP en KFD. Verifiering vir 16PF en EPI. 

• Direktiewe terapie ten einde H te konfronteer met haar erns 

ten opsigte van terapie. 

• Onderhoud oor naweek saarn met Ena tydens vlugbalkompetisie. 

• Terugvoer van toetse. 



192 

• Uitruil en bespreking van inligting, ingesamel oor homo-

seksualiteit. 

7.2.3.7 Verkenning van die fenomeen: Homoseksualiteit 

Alle inligting ingesamel deur die terapeut en H is deurgegaan 

en bespreek. Die volgende aspekte is veral aan aandag gegee: 

• Die kompleksi tei t van die homoseksuele verhouding teenoor 

die heteroseksuele verhouding. 

• Gemeenskaplike faktore teenwoordig in homoseksualiteit en 

heteroseksualiteit. 

• Homoseksualiteit en geloof. 

• Homoseksualiteit en die gemeenskap/sosiale norme. 

• Perversiteit/dekadensie teenoor homoseksualiteit. 

• Implikasies en gevolge van 'n homoseksuele lewensstyl. 

• Verantwoordelike optrede in so 'n verhouding. 

7.2.3.8 Vierde onderhoud met H 

T: H, jy lyk kwaad en ontsteld. Wil jy daaroor praat? 

H: (Baie sag. l Ag, ek weet nie. (Draai haar skouer na my toe 

en kyk by die venster uit). 

T: H, ons ken mekaar mos nou al. As die gesiggie een ding se 

en die woorde 'n ander ding, dan moet 'n mens maar probeer 

praat om die konflikte te verminder. 

H: Die naweek was 'n "disaster" ek en Ena is klaar met mekaar. 

T: Vertei vir my, daarvan. 

H: Die vrou by wie sy bly, het saamgekom en geld praat vir Ena 

harder as omgee, of miskien het sy van die begin af gelieg en 

was ek nog altyd net 'n "affair". 

T: Glo jy dit? 

K: Nie heeltemal nie, maar ons is nou uit, want ek is 'n alles 

of niks mens en daar is nog ander visse in die see. 

T: Tog laat dit jou hartseer en seergemaak voel. 

K: Ja, want dis net nog 'n verwerping en toe probeer ek haar 

"spite" met iemand anders en nou skinder die hele skool en 

vertel stories. Sien, ons het van die kamp af teruggekom en 
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toe slaap sy met haar kop op my skoot. Toe ons in die dorp 

aangekom het, het ek by haar in die koshuis gaan kuier. Sondag 

het ek toe weer by haar gaan kuier en gister was ons saam by 

die skoal. Nou is daar van die kinders wat aanmerkings maak en 

dis nie vreeslik lekker om in 'n plek te wees wat alma! sulke 

goed oor jou te se het nie. 

T: Dit tesame met Ena se optrede is dus verantwoordelik vir hoe 

jy nou voel. 

K: Ja, en dis sleg. Ek voe! net dat dit niks met mense uit te 

waai het wat tussen my en my vriende gebeur nie. 

T: H, onthou jy in ons gesprek oor homoseksualiteit, het ons 

daaroor gepraat dat mense so 'n verhouding nie altyd verstaan 

nie en dit dus as sensasie beskou en ook dat mens alleen is as 

so 'n verhouding skipbreuk lei, omdat mens nie jou hartseer met 

alma! kan dee! nie? 

H: (Lag). Ja ek onthou, maar ek het nie gedink dit sou so gou 

nodig word nie. Miskien moet ek weer na daardie papiere en 

aantekeninge gaan kyk. 

T: Dit sal dalk help om die verstaan makliker te maak. H, wat 

nou van Ena en die nuwe meisie? 

H: Ag ek weet nie, Ena was alles, maar dis nou verby. Die 

meisie is sagter, j anger en meer my gelyke. Sy is ook meer 

afhanklik van my wat my laat goed voe!, maar ons sal maar kyk 

waarnatoe die verhouding gaan. 

'l': Dis goed so. Dink jy ons kan miskien as afsluiting net 

alles wat ons al gesels het bymekaar sit en ui tsorteer, dan 

weet ons albei waaraan ons nog moet aandag gee. 

H: Ja. 

T: Oorspronklik het jy gekom om te bepaal of jy werklik lesbies 

is van nature, of maar net toevallig betrokke raak in lesbiese 

verhoudings. Is ek reg as ek se dat jy nou redelike sekerheid 

hieroor het? 

H: Ja, ek is lesbies, maar ek is nie mal oor al die negati

witeit daaraan verbonde nie. 

T: Dit laat jou dus soms twyfel, omdat die komplikasies en 

gevolge soms te veel is. 

H: Ja, dan wonder ek hoekom verander jy nie net nie, maar na 

ons gesprekke weet ek, ek sal dit maar moet vat, want dit is 
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wie ek is en hoe ek gekies het. 

maar ek wil ook nie. 

Dis nog "bad", want ek wil, 

T: Ja, dis moeilik, maar dit is iets wat jy sal moet hanteer 

soos dit kom en met verantwoordelikheid. 

H: Ek sal, maar saam met die verhouding is die nie-aanvaarding 

van my familie en ander rondom my ook "tough". Dis egter ook 

van daardie "tags" waaraan ek sal moet gewoond raak, ne? 

T: Moontlik sal 'n laer profiel help, want oor die algemeen het 

jy in die verlede redelik gepraat oor jou verhoudings. Miskien 

as jy meer terughoudend is, sal minder mense weet wat in jou 

lewe aangaan en dan sal hulle ook minder praat. 

H: Is dit nie skynheilig nie? 

T: Nee, moontlik net meer pri vaat. Ek kan ook nie die 

verhoudings vir jou reel nie, jy sal dit self moet hanteer soos 

jy goed dink. Ek is altyd beskikba~r vir luister en moontlik 

soms om alternatiewe aan te bied, maar ten opsigte van 

homoseksualiteit dink ek jy is redelik seker hoe jy daaroor 

voel en het jy ook redelike kennis van die onderwerp. Die 

aanvaarding daarvan deur jou kan dalk nog 'n rukkie neem. Ek 

dink ons moet ook in die toekoms spesifiek aandag gee aan die 

verkenning en verpersoonliking van daardie konflikareas in jou 

persoonlikheidsprofiel, sodat jou selfkennis verder kan ver

beter. Dit kan dalk help met die aanvaarding waarmee jy nog 

sukkel en ook help met toekomstige keuses. Ons moet dalk ook 

begin dink aan gesinsterapie om jou huissituasie vir jou 

makliker te maak en moontlik te lei tot minder konflik tuis en 

in die gesinsverhoudings. Wil jy eers daaroor dink of daaroor 

praat? 

H: Lang stilte. Ek voel veiliger om oor my lesbiese 

verhoudings te praat, maar ek sal kyk vorentoe. Hoekom wil 

tannie nie verder daaroor praat nie? 

T: Omdat di t net vorentoe gesprekke sal raak, wat lekker en 

interessant is, maar moontlik nie werklik 'n bydrae sal maak 

tot jou algemene selfontwikkeling nie. Verstaan jy? 

H: "Okay", maar as ek hulp nodig het, sal tannie dan tyd maak? 

T: Verseker. H, onthou jy ons het gepraat van nog 'n toets wat 

ons die sessie gaan doen? Sien jy kans? 
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K: Ek sal volgende keer, want ek het netnou 'n 
hokkievergadering. 

T: Goed H, mooi loop. Ek sien jou volgende keer. Onthou om te 

dink oor die voorstelle hoor. 

K: Ek sal so maak. "Bye". 

7.2.3.9 Tematiese Appersepsie toets 

7.2.3.9.1 Toetsprotokol 

Kaart 1: ... 3" Ek is nie 'n musikant nie ... 20" (sug baie 

hard) ... 3" Ek dink hierdie seuntjie ... 1" wil viool speel, maar 

hy kan seker nie die musiek verstaan wat in die boek is nie. 

Hmm ••• 5" Hy wil dit speel, maar hy kan nie ... 4" Voor die tyd 

het hy seker probeer, toe het hy dit neergesit ... 6" Na die tyd 

sal hy seker weer probeer, ek weet nie. 

Kaart 2: Daar's baie prente ... 6" Hmm, die ou wil ... 2" plant, 

of iets ... 8". Dis seker sy vrou of iemand ... 10". Ek weet nie 

wie is dit nie, ... 5". Watter een nou ... 2" daai een ... 4". Hulle 

is op die plaas ... 11". Voor die tyd ... hmm ••• sy moes iewers 

gewees het, want sy het boeke by haar. Sy kom seker, kom seker 

van 'n plek af, skool of so iets en na die tyd ... ek weet nie, 

seker klaar geploeg of wat ook al. 

Kaart 3 BM: ... 6" Hierdie persoon lyk nie baie gelukkig nie, 

seker slegte nuus gekry of iets of 'n teleurstelling ... 5". Dit 

lyk of hy sit en huil. Ek weet nie wat na die tyd gebeur het 

nie, seker maar opgehou huil ... 2". 

seker al. 

Hmm, ag ek weet nie, dis 

Kaart 4: Dit lyk of hierdie ou horn vervies het vir iemand, nou 

probeer sy om horn te keer, want hy wil die ou iets gaan 

aandoen ... 15". Nog ietsie, ag nee wat. 

probeer om horn te kalmeer. 

Sy het seker net 

Kaart 6 GF: ... 7" Hierdie vroumens het seker gesoek na werk of 

iets ... 3" toe het die ou vir haar iets kom se ... 2" Sy lyk nogal 
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verbaas ... 10". (Se toe vinnig) 

daarna. (stoot kaart weg). 

Hy het seker weer geloop 

Kaart 7 GF: ... 13" Hierdie meisiekind sit haar pop en vashou, 

of baba of wat ... 2". Dis seker haar ma wat langs haar 

sit ... 2". Dit lyk of sy uit 'n boek uit lees. 

Kaart 8 BM: Die ou is seker ... 4" geskiet of iets ... 6". Dit lyk 

soos'dokters wat besig is om 'n operasie te probeer doen ... 6". 

Hierdie is seker sy seun, of die iemand wat horn geskiet 

het ... 15". Ek weet nie wat nou gaan gebeur nie, hulle is besig 

om die ou oop te sny, so hy sal siek wees en hulle sal kyk wat 

veroorsaak wat. 

Kaart 13 MF: ... 22". Dit lyk of die twee geslaap het en die ou 

nou opgestaan het ... 2". Sy slaap nog. Hy is nog moeg na hy 

opgestaan het,nou gaan hy seker werk toe. Dis al. 

Kaart 16: ... 3" Niks ... 8" en dit? Hmm, (lag), ek is moeg vir 

stories. Okay? 

7.2.3.9.2 Gesprekke oor kaarte 

Gesprek oor kaart 1: 

T: H jy weet seker wat is 'n simbool ne? 

H: Ja. 

T: As jy nou na die viool kyk, wat sou jy se, is dit 'n simbool 

van? 

H: ... 8" Ag ek weet nie di t kan baie dinge wees ... 3" dalk van 

die outjie se leefwyse wat nie ... 2" weet hoe om iets te hanteer 

nie. 

T: Nou wat dink jy sal hy doen met daardie viool? 

H: Ashy ek is, gooi hy dit in die put in .. Hang af van sy 

persoonlikheid. 

T: Wat sou jy daarmee gedoen het? 

H: Stukkend gegooi het! 

Gesprek oor kaart 2: 
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T: Jy het gese hierdie meisie is sy vrou en toe het jy gese jy 

dink sy kom van die skool af. 

H: Ek het gekliek sy kan nie getroud wees as sy in die skool is 

nie, maar ek het dit nie gese nie. 

T: Goed, maar wat sou jy ... (sy val my in die rede) 

H: Nee, ek is darem nie so "stupid" nie, ek kam maar net my 

hare so! 

T: Dit lyk asof jy ge1rriteerd is. 

H: Ja, ja, ja, ja. 

T: Laat die prentjie as geheel jou so voel? 

H: Ja. Kan ons maar nou hierdie goed los? Ek is nie meer lus 

daarvoor nie. 

T: Goed H, dan sien ek jou volgende Donderdag. 

7.2.3.9.3 Interpretasie 

Geheelbeeld: 

Die oorheersende gevoelstoestand is die van onsekerheid, 

gepaardgaande met 'n onderdrukte aggressie en 'n verdedigende 

respons, of intellektualisering as die onsekerheid te veel 

word. 

Die protokol dui op 'n negatiewe ingesteldheid teenoor die 

mansgeslag en aggressie teenoor die vaderfiguur. Swak identi

fikasie met die moederfiguur word ook aangedui. Min onder

steuneningssisteme is teenwoordig en gesinsrelasieprobleme is 

opsigtelik. 

Sy is in staat om interpersoonlike verhoudings te stig, maar 

slegs op 'n onpersoonlike vlak. Dit wil voorkom asof sy situa

sies intellektueel benader en sukkel om haar gevoelens te 

kommunikeer. 

Kaart 1: 
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H benader die nuwe situasie verdedigend. "Ek is nie 'n 

musikant nie". Die feit dat sy se: "Ek dink en kan seker nie", 

dui ook onsekerheid, 'n verdedigende benadering en 'n 

onwilligheid om defni ti ewe beslui te te neem, of verantwoor

delikheid te aanvaar, aan. Dit kan ook'n afwysing van die 

taak, of weerstand daarteen wees. 

H sien die viool en seun, 

raak. Sy besef die eis 

sowel as die verband tussen hulle 

en se: "Hy wil di t speel en het 

probeer". Tog klink sy halfhartig en traak-my-nie-agtig. Die 

algemene gevoel is dat sy die eis sou ignoreer as dit aan haar 

gestel word. Die gesprek na die tyd oor die kaart ondersteun 

dit daar sy duidelik se dat sy die viool stukkend sou gegooi 

het. Ambisie en 'n redelike waaghouding word aangedui, daar sy 

twee keer gese het dat die seun die viool wil speel alhoewel hy 

nie kan nie. 

Dit lyk nie asof sy 'n lae selfkonsep het nie en is geneig om 

die moeilikheidsgraad van die musiek as rede te noem vir die 

seuntjie se onvermoe om die viool te speel, eerder as 'n tekort 

in die seuntjie. Dit kan ook ontduiking van verantwoordelik

heid wees deur blaam op iets anders te plaas. Sy identifiseer 

wel met die seuntj ie, wat dui op 'n bereidheid om persoonlik 

betrokke te raak by interpersoonlike verhoudings. 

Opsomming van Kaart 1: 

• Daar is geen distorsie in waarneming nie. Sy toon wel baie 

onsekerheid, maar kan basies fungeer. 

• Sy toon 'n waaghouding en bereidwilligheid, alhoewel half

hartig, om aktief betrokke te raak by die algemene lewens

eise. Tog gee sy maklik moed op, ( ... "het dit neergesit") 

en raak sy maklik gefrustreer, ( .. "sal dit stukkend gooi"). 

• Haar benadering tot eise is intellektueel of onseker. 

Daar is geen aanduiding van druk van outoriteit nie. 

• Sy toon 'n basiese weerstand teen en onbegrip vir sosiale en 

lewenseise en neig om verantwoordelikhede te ontduik. 



Hipoteses: 

1. Dat H 

algemene 

lewensonsekerheid 

lewenseise. 
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openbaar 

Sy benader 

verdedigend en intellektueel. 

ten opsigte 

dus nuwe 

van die 

situasies 

2. Dat sy moontlik nie oor genoegsame probleemoplossing strate

giee/ondersteuningsisteme beskik nie en dus maklik tou 

opgooi, of blamerend optree as dinge nie vir haar uitwerk 

nie. 

Kaart 2: 

H sien wel die familiesituasie raak asook 'n verhouding tussen 

die jong man en vrou, maar is onseker oor die ouer vrou se rol. 

Dit is moontlik omdat sy haar biologiese moeder selde sien en 

hulle nie 'n goeie verhouding het nie (sien agtergrond

gegewens). Dit wil dus voorkom asof die moeder nie 'n 

belangrike rol vervul in die familiesituasie nie, wat ooreen

stem met H se situasie. Min kommunikasie vind plaas en die 

omgewing is nie baie ondersteunend nie. 

H se hele respons getuig van absolute onsekerheid, (sien oak 

gesprek oar kaart 2), en dit is moontlik so as gevolg van haar 

huislike si tuasie waar min kommunikasie plaasvind, of onder

steuning gegee word. 

Sy identifiseer wel met die jong vrou, maar haar benadering tot 

die kaart is intellektueel en in 'n mate verdedigend, omdat sy 

omtrent in al die gevalle vir haarself 'n agterdeur ooplaat, 

byvoorbeeld: "die ou plant of iets, skool of iets en klaar 

geploeg, of wat ook al". Dit is duidelik dat die kaart haar 

ontsenu en dat sy onseker was hoe om dit te hantee.r .. 

Sy het oak in die begin toe die kaart aan haar gegee is, 

onmiddellik probeer om tyd te wen, deur oor iets anders te 

praat ("Daar's baie kaarte"). 
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Die arbeid op die kaart word gesien en gedoen wat aandui dat H 

tog eise raaksien en bereid is om daaraan gehoor te gee. 

In die lig van die aanmeldingsprobleem kan die 

neerhalende/verkleinering van die man tot "ou" miskien 

beduidend wees. 

Opsomming van Kaart 2: 

• Haar respons is baie onsamehangend. Sy identifiseer 6f 

baie moeilik met die kaart, 6f die emosionele impak wat die 

kaart op haar het, is groot. Die onsekerheid van H in die 

hantering van die familiesi tuasie, is opsigtelik. Sy het 

egter nog nooit juis die geborgenheid van 'n werklike 

ondersteunende familie gehad nie, wat haar onsekerheid kan 

verduidelik. 

• 'n Gebrek aan kommunikasie tussen die persone is 

opsigtelik. 

• Sy maak gebruik van verdedigende response waarin sy 

haarself nie verbind tot 'n uitspraak/besluit nie, maar 

altyd 'n agterdeur ooplaat. 

Hipot-eses: 

1. Moontlike gesinsrelasieprobleme ten opsigte van kommu

nikasie en aanvaarding. 

2. Dat H heeltemal onseker is oor haar betrokkenheid en gevoel 

ten opsigte van haar familie en dat hulle as gesin 

geisoleerd funksioneer sonder interpersoonlike betrokken

heid. Min ondersteuningsisteme is teenwoordig. 

3. Dat H onseker is oor haar gevoelens ten opsigte van mans. 

4. Vader-dogter verhoudingsprobleme kom voor. 

Kaart 3 BM: 

H reageer nie op die rewolwer nie, wat kan dui op onderdrukte 

aggressie. Die reaksie op frustrasie is om te huil, maar sy 
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kan haarself handhaaf en haar gevoelens onderdruk deurdat sy se 

dat sy seker maar sal ophou huil. 

Die kragte wat die persoon ongelukkig maak, kom van die 

omgewing na die persoon en word nie deur die persoon self 

veroorsaak nie. Dit kan dui op ontduiking van verant-

woordelikheid en 'n blamerende lewensingesteldheid. Dit kan 

egter ook toegeskryf word aan H se gesinsi tuasie en die fei t 

dat Ena ook ander verhoudings het wat kan lei tot 

teleurstellings (vergelyk onderhoud) . 

Sy distansieer haarself aanvanklik van die kaart deur te praat 

van die persoon, maar identifiseer tog later beter deur te se: 

nHyn. Onsekerheid is weer teenwoordig. nDis seker al", is 

verdedigend wat dui op onttrekking, of afwysing van die eis. 

Moontlik is dit hoe H onsekerheid hanteer. Dit word deur die 

pedagogiese observasie tydens die onderhoude bevestig. 

Deurdat sy die persoon as 'n man sien, kan dui op 

geslagsrolidentifikasie probleme. 

Opsomming van Kaart 3 BM: 

• Kragte van die omgewing veroorsaak haar ongelukkigheid. 

• Onsekerheid en ongelukkigheid is aanwesig, maar nie depres

sie nie. 

Hipoteses: 

1. Dat H redelik in staat is om haarself te handhaaf/ nsterk" 

te wees. 

2. Dat sy geneig is om te onttrek en verdedigend te word 

wanneer sy onseker en ongelukkig is. 

3. Moontlike geslagsrolidentifikasie probleme. 

Kaart 4: 
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Die verhouding met die teenoorgestelde geslag word nie 

raakgesien nie, maar wel die betrokkenheid tussen die persone. 

Aggressie/minagting word weer teen die man aangedui deur horn 

aan te spreek as "ou". 

Die vrou in die kaart het die meer sosiaal aanvaarbare rol as 

die vredemaker, moontlik om konfrontasie te vermy. 

Opsomming van Kaart 4: 

• Sy is betrokke by heteroseksuele verhoudings, maar nie in 

die gewo~e heteroseksuele sin van man/vrou nie. 

• Sy toon 'n bereidheid om betrokke te wees by 'n probleem. 

Moontlik om onaangenaamheid en konfrontasies te vermy. 

Hipoteses: 

1. Dat H tog vriendskapverhoudinge met mans kan aanknoop. 

2. Dat sy aggressie/minagting teenoor mans openbaar. 

3. Dat sy vrouens meer goedgesind is en geneig is om hulle in 

'n beter lig te stel. 

4. Dat dit vir haar belangrik is om 'n front voor te hou om in 

beheer van haar lewe en situasies te kan wees. 

Kaart 6 GF: 

Die kaart slaag nie as 'n vader/dogter kaart nie. Haar swak 

verhouding met naar vader is moontlik 'n rede hiervoor. Haar 

benadering tot die kaart is intellektueel en saaklik, sodoende 

kan sy wegbly van die emosionele. 

Die wegstoot van die kaart toon ook 'n onwilligheid om verder 

daaroor te praat. Haar uitkoms dui ook daarop dat sy die man 

wil weghe as sy se: "Hy het seker geloop daarna". 

Die sin: "Gesoek na werk" kan moontlik 'n soeke wees na 

onafhanklikheid en/of volwassenheid. 
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Opsomming van Kaart 6 GF: 

• Daar is geen persoonlike verhouding vader/dogter of 

man/vrou tussen die persone op die kaart nie. 

• Die kaart is intellektueel en kortaf behandel, moontlik om 

die emosionele te vermy. Di t wil voorkom asof die man/ 

vrou verhouding geweldige ongemak/angs veroorsaak. 

Hipoteses: 

1. Slegs onpersoonlike verhoudings met die teenoorgestelde 

geslag word gehandhaaf. 

2. 'n Swak vader/dogter verhouding bestaan. 

Kaart 7 GF: 

H het baie lank geneem voordat sy op hierdie kaart reageer het. 

Sy sien wel die moeder/dogter verhouding raak, maar toon baie 

onsekerheid ten opsigte van die verhouding, byvoorbeeld: "Dis 

seker haar ma ... sit haar pop en vashou, of baba of wat". 

Die kaart word oak heel temal in tel lektueel benader en geen 

gevoel word uitgebeeld nie. Sy was duidelik onseker oar hoe sy 

voel oar die prent en di t slui t goed aan by kaart 2 waar die 

moederfiguur totaal ge1gnoreer is. Sy het glad nie gepoog om 

'n uitkoms te probeer gee nie en die algemene gevoel was dat sy 

baie weerstand ervaar, moontlik omdat dit vir haar bedreigend 

is. 

Opsomming van Kaart 7 GF: 

Die algemene gevoel is 'n weerstand teen en onsekerheid ten 

opsigte van die verhouding tussen moeder en dogter. 

• Daar is geen persoonlike kommunikasie of betrokkenheid 

tussen moeder en dogter nie. 

Hipoteses: 



204 

1. Dat moeder/dogter verhouding tussen H en haar moeder baie 

swak is. 

Kaart 8 BM: 

Die respons op die kaart was vinnig en redelik vloeiend. Slegs 

met die uitkoms was daar tekens van onsekerheid. Sy se nie of 

hy sal regkom of doodgaan nie, slegs dat hy siek sal wees. Die 

vader is geskiet, want sy se dis sy seun, maar weereens kom die 

minagting in die mansgeslag na vore deurdat sy weer die woord 

"ou" gebruik. 

Daar is min simpatie teenoor die man wat geskiet is en ook geen 

skuldgevoelens nie. Dit sluit goed aan by die onderhoude 

waarin H al herhaalde kere dit genoem het dat sy haar pa haat. 

Die aggressie is duidelik. Sy het egter probeer om die 

aggressie te sosialiseer deur te se dis sy seun, of die iemand 

wat horn geskiet het en ook dat die dokters nou 'n operasie 

probeer doen. 

Alhoewel hy nie sal sterf nie, sal hy tog siek wees, wat kan 

dui daarop dat hy of kan sieker word of beter. 

ambivalensie ten opsigte van haar gevoelens. 

Opsomming van Kaart 8 BM: 

Moontlik 'n 

• Die gevoel op die kaart is 'n direkte aggressie teen die 

vader sonder skuldgevoelens, of simpatie vir sy toestand. 

• Daar is geen betrokkenheid tussen die seun of vader nie. 

Hipoteses: 

1. Dat H en haar vader se verhouding onpersoonlik is en dat sy 

baie aggressie teenoor horn koester. 

2. Die fei t dat hy nie sterf nie en sy onsekerheid openbaar 

oor die uitkoms, kan moontlik dui op ambivalente gevoelens 

ten opsigte van die vader. 
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3. Dat haar aggressie teen die mansgeslag in die algemeen 

gemik is en nie noodwendig net teen haar vader nie. 

Kaart 13 MF: 

Die seksuele implikasie word tot 'n mate verswyg deurdat sy se 

dat hulle geslaap het. Slaap kan ook onttrekking aandui, want 

as mens slaap, is jy onbetrokke. H se dan ook dat die vrou nog 

slaap, wat wys dat sy nie betrokke is nie. Die man gaan ook 

nou werk, met ander woorde weg uit die situasie. 

Die feit dat hy moeg is, kan miskien haar gevoel wees wat sy 

projekteer aangesien sy so voorgekom het. 

Sy het die langste geneem om op die kaart te reageer wat 'n 

aanduiding kan wees van haar onsekerheid ten opsigte van die 

man/vrou verhouding of 'n algemene onwilligheid om te reageer 

op kaarte waar slegs 'n man en vrou is, vergelyk kaarte 4 en 6 

GF. 

Opsomming van Kaart 13 MF: 

• Die kaart word intellektueel benader en daar is 

werklike betrokkenheid of kommunikasie tussen die 

persone nie. 

geen 

twee 

• Onsekerheid ten opsigte van die man/vrou verhouding kom na 

vore en die uitkoms is weereens 'n weggaan van die man, 

vergelyk kaart 6 GF. 

Hipoteses: 

1. Dat H onseker is oor die man/vrou verhouding. 

2. Dat sy nie 'n behoefte toon om met die teenoorgestelde 

geslag 'n verhouding aan te knoop nie. 

Kaart 16: 
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Die ongestruktureerdheid van die kaart, het veroorsaak dat H 

nie wou waag nie. Haar verbasing en onsekerheid het duidelik 

na vore gekom. Sy het ook onttrek en gese dat sy moeg was vir 

stories wat aansluit by die gevoel in kaart 13 MF dat die man 

moeg was. 

'n Subjektiewe gevoel was dat H geneig is om intellektueel en 

met sterk weerstand te reageer wanneer sy onseker is en 

aangesien dit nie moontlik was met kaart 16 nie, het sy onttrek 

en geweier. Aggressie en opstandigheid was duidelik teen

woordig. 

Opsomming van Kaart 16: 

• Ongestruktureerdheid is vir H bedreigend . Moontlik omdat 

sy dan nie in beheer is nie, of nie kan manipuleer nie. 

Hipoteses: 

1. Dat H slegs bereid is om betrokke te wees en te waag in 

situasies waar sy in beheer voel. 

2. Dat sy onbekende situasies as bedreigend en onseker beleef. 

3. Dat sy onttrek van en weerstand bied teen onbekende 

situasies. 

7.2.3.9.4 TAT Sintese: 

Die feit dat H baie die woorde : seker, ek weet nie, of iets en 

lyk so gebruik, dui aan dat sy baie onseker is en al tyd vir 

haarself moontlikhede wil ooplaat indien sy teegegaan sou word. 

Ek het die gevoel gekry dat dit nie werklik 'n swak waaghouding 

was nie, maar eerder 'n verdedigende houding. 

Die response toon tog 'n bereidwilligheid aan om betrokke te 

raak en aan die algemene lewenseise gehoor te gee, alhoewel dit 

nie die geval is by die lewenssituasies wat man/vrou interaksie 

vereis nie. Daar is haar betrokkenheid onpersoonlik en suiwer 

intellektueel. Dit kan as 'n verdedigingsmeganisme gesien word 
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en moontlik verklaar word in die lig van die baie 

teleurstellings wat sy al ervaar het ten opsigte van haar 

interpersoonlike verhoudings. 

Sy sien tog die eise van die lewe raak en is tot 'n mate bereid 

om daaraan te probeer voldoen, al is daar baie onsekerheid in 

haar benadering. Spanning is teenwoordig alhoewel dit nie haar 

waarneming verwring nie en sy reageer op die normale 

stimuluswaarde van die kaarte. 

Haar response toon regdeur 'n minagting, 

aggressie teenoor die mansgeslag wat 

aanmeldingsprobleem. 

geirriteerdheid en 

aansluit by die 

Sy kom selfgemotiveerd voor alhoewel haar motivering nie sterk 

is nie. Die kragte wat onsekerheid, spanning en ongelukkigheid 

veroorsaak, is hoofsaaklik vanuit die omgewing en nie soseer 

vanuit haarself nie. Sy sukkel dus met verantwoordelik-

heidsaanvaarding. Sy het nie 'n goeie toekomsperspektief nie 

en sukkel om uitkomste te gee. Dit kan moontlik deur onseker

heid, gebrekkige probleemoplossingstrategiee of 'n gebrek aan 

ambisie veroorsaak word. Die wyse waarop sy konflikte hanteer 

en teenoor omgewingsdruk staan, dui op 'n egosterkte wat aan 

die lae kant is, maar nie ontoereikend vir gewone situasies is 

nie. 

Sy sukkel om gevoelens oor te dra en is geneig om 'n situasie 

intellektueel en verdedigend te benader wanneer sy onseker is 

of wanneer die situasie emosioneel baie bedreigend is, vergelyk 

hier die gesprek oor kaart 2. 

Sy toon sekere konflikareas. 

twee onderskei word: 

Hiervan kan veral die volgende 

1. Sy is wel tot 'n mate gerig op die bui tewereld, maar kan 

nie spontaan en persoonlik betrokke raak by interpersoon

like verhoudings nie. 



208 

2. Sy toon aggressie en weerstand en vertrou mense nie maklik 

nie. 

Finale Hipoteses: 

1. Dat H nuwe situasies verdedigend en intellektueel benader 

om haar onsekerheid weg te steek. 

2. Dat H se onsekerheid veroorsaak word deur haar swak 

gesinsbande en gevoel van ongeborgenheid/verwerping. 

3. Dat H intellek gebruik om die affektiewe te onderdruk, 

aangesien sy sukkel om haar gevoelens te verbaliseer. 

4. Dat in H se gesinsi tuasie almal ge'isoleerd funksioneer 

sonder interpersoonlike betrokkenheid en dat hulle slegs op 

die intellektuele vlak kommunikeer. 

5. Dat H geslagsrolidentifikasie probleme ondervind as gevolg 

van haar swak identifikasie met haar moeder en swak 

verhouding met haar stiefma. Sy het ook geen vrou in haar 

vormingsjare gehad met wie sy kon identifiseer nie. 

6. Dat haar aggressie teenoor die mansgeslag is as gevolg van 

haar swak verhouding met haar vader en 'n onaangename 

insident met 'n ouer seun toe sy jonger was. 

7. Dat haar lesbiese verhoudings 'n soeke na aanvaarding en 

liefde is. 

8. Dat H wel lesbies is. 

7.2.3.10 Menstekening en Kinetiese familietekening 

Na voltooiing van die TAT is H versoek om die DAP en KFD 

tekeninge te maak. Sy het aanvanklik geskerm en gevra vir meer 

instruksies, maar toe botweg geweier om te teken. Haar 

weiering is deur die terapeut aanvaar waarna sy onmiddellik 

gevra het om verskoon te word. Sy het egter haar afspraak vir 

die volgende week bevestig, voordat sy die vertrek ver,laat het. 

Hipoteses: 

1. Dat H daarvan hou om in beheer te wees en dat die 

ongestruktureerdheid van die TAT en tekeninge veroorsaak het 
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<lat sy heeltemal onseker geword het. Dit het gelei tot die 

gebruik van opstandigheid en onttrekking as verdedigings

meganismes. 

2. Dat H toenemend bewus geword het van haarself en haar 

inherente onsekerheid en nog nie gereed was om haarself so 

diep te verken/leer ken nie. 

3. Dat sy wil manipuleer en aandagsoekend optree, maar op 'n 

vlak wat haar pas. Die ongestruktureerdheid van die projek

sie- en ekspressiemedia het haar onseker en ongemaklik laat 

voel. 

4. Dat H bang is <lat dinge deur die toetse openbaar gemaak sal 

word wat sy nog nie bereid is om te deel nie. 

5. Dat H se nuwe bewuswordings vir haar ontstellend is en <lat 

<lit lei tot beter insig en selfkennis wat grater verant

woordelikheidsaanvaarding impliseer. 

7.2.3.11 Die adolessente-selfkonsepskaal 

'n Geheelbeeld van die Selfkonsepinventaris dui daarop <lat H 'n 

lae selfkonsep het. 

Haar telling ten opsigte van fisieke self(l4/18) en persoonlike 

self(l2/18) dui daarop <lat sy redelik goed voel oor haar 

algemene fisieke gesteldheid, maar ontevrede voel oor haar 

psigiese gesteldheid. Baie swak gesinsverhoudinge, verwerping, 

geen ondersteuning en 'n wedersydse kritiese ingesteldheid word 

deur die gesinself telling(l/18) aangedui. Volgens die sosiale 

self toetsprotokol(l2/18), beleef sy haar portuurgroep 

verhoudinge as redelik goed en is sy tevrede daarmee. Die 

sedelike self(7/18) is aanduidend van 'n swak identifikasie met 

sedelike waardes wat moontlik verantwoordelik kan wees vir haar 

algemene probleem. Die selfkritiek telling dui daarop <lat H 

baie krities ingestel is teenoor haarself en die kritiese 

ingesteldheid kan moontlik lei tot 'n laer selfbeeld. 

Hipoteses: 
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• Dat H se algemene selfversekerde en ui tdagende houding wel 

'n front en verdedigingsmeganisme is. 

• Dat terapie met die onmiddellike gesin, H, haar vader en 

stiefmoeder, so spoedig moontlik begin moet word. 

7.2.3.12 Vyfde onderhoud met H 

Aangesien dit die laaste sessie voor die vakansie was en H saam 

met haar gesin op vakansie moes gaan, is daar algemene riglyne 

ten opsigte van konflikhantering, beheer van emosionele 

uitbarstings, verantwoordelikhede ensovoorts bespreek. 

7.2.3.13 Samevatting van vierde en vyfde onderhoude en 

toetsresultate 

Onmiddellike doelstellings met die sessies was: 

1. Om 'n finale fenomeenbeeld daar te stel. 

2. Om deur verskillende tegnieke tydens diagnose en terapie 'n 

relasiebeeld saam te stel. 

3. Selfverkenning te doen deur toetsing, onderhoudsvoering en 

die verpersoonliking van toetsresultate. 

4. Afsluiting van verkenning van homoseksualiteit as fenomeen. 

5. Afneem en terugvoering van alle uitstaande, beplande 

toetse. 

6. Opsomming van terapievordering tot dusver. 

Fenomeenbeeld: 

• Lesbienisme. 

• Gesinsrelasie probleme. 

• Lae selfbeeld 

• Persoonlikheids konflikte/verdedigingsmeganismes. 

Terapeut se bewuswordings: 
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1. Dat H onttrekking, opstandigheid, intellektualisering en 

uitdagendheid gebruik as verdedigingsmeganismes wanneer sy 

onseker raak, of nie in beheer voel nie. 

2. Dat H swak identifiseer met sedelike en algemene gemeen

skapwaardes. 

3. Dat gesinsterapie, of betrokkenheid van die betekenisvolle 

gesinslede by terapie noodsaaklik is om aan H sekere onder

steuningsisteme te verskaf. 

4. Dat H oor 'n lae selfbeeld beskik. 

5. Dat H nie hou van ongestruktureerde si tuasies nie. 

Moontlik omdat dit manipulering beperk, of dat sy nie 

bereid is om haarself oop te stel vir ander nie. 

6. Dat 'n diagnose ten opsigte van lesbienisme gemaak kan word 

en dat die eerste doelstelling van terapie bereik is. 

7. Dat H se verhouding met Ena beeindig is, maar sy eintlik 

redelik maklik daaroor gekom het en reeds weer by 'n 

volgende verhouding betrokke is. Oppervlakkige stigting 

van interpersoonlike verhoudings en permissiewe gedrag word 

vermoed. 

Terapeut se verkenning: 

1. Voltooi verkenning van homoseksualiteit as fenomeen. 

2. Begin met verkenning van gesinsrelasies en H se persoonlik

heidsprofiel. 

3. Sal begin met verkenning van moontlikheid en wenslikheid om 

H na 'n psigiater te verwys vir die persoonlikheidsterapie. 

Klient se bewuswordings: 

1. Toetsresultate dui op haar verdedigingsmeganismes, 

konflikte in haar persoonlikheid en algemene onsekerheid 

wat haar ontstel. 

2. Omvang van haar gesinsprobleme. 

Klient se verkenning: 
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2. Selfverkenning word voortgesit. 

3. Verkenning van gesinsrelasies begin. 

Klient se verpersoonliking: 

1. Ek is homoseksueel. 

Beplanning van volgende sessies: 

Begin met persoonlikheidsterapie. 

• Afhandeling van verwysingsprobleem. 

• Gesinsonderhoud. 

• Hulp met aanvaarding van haar probleem en emosionele 

ondersteuning moet verskaf word. 

• Sal afsydigheid as tegniek begin gebruik ten einde haar te 

probeer oortuig om meer volgens my riglyne te werk en 

terapie meer formeel te kry. Die terapeut kry die idee dat 

sy die sessies as geselsies wil gebruik. 

• Hulp en leiding met die lei van 'n sosiaal aanvaarbare lewe 

binne die samelewing. 

7.2.4 Relasiebeeld 

Die relasiebeeld is saamgestel uit onderhoude, die kwalitatiewe 

interpretasie van verkenningsmedia en pedagogiese observasies. 

Di t is dus 'n beskrywing van die kind se relasies ui t die 

terapeut se oogpunt. 

7.2.4.1 Beskrywing van relasiebeeld 

H se relasie met haar ouers getuig van verwydering tussen die 

gesinslede waar el keen onafhanklik en onbetrokke funksioneer. 

Gereelde konf lik, konfrontasie en aggressie kom voor wat 

gekenmerk word deur nie-aanvaarding, gebrekkige empatie, begrip 

vir en insig in mekaar se probleme. Wantroue ten opsigte van 

egtheid bestaan en H beleef haarself as ongeborge in haar 

gesin. Weinig opbouende kommunikasie vind plaas en die 

relasiepatroon in die gesin word gekenmerk deur oneer

biedigheid, verwerping, wantroue, ongehoorsaamheid, opstandig-
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heid, negativisme en vyandigheid. Dit is dus moeilik om 

misverstande en probleme ui t die weg te ruim. Die negatiewe 

polarisasie-effek veroorsaak toenemende verwydering tussen H en 

haar ouers. 

In skoolverband toon H 'n onverskilligheid/opstandigheid 

teenoor skoolreels en outoriteitsfigure en vind sy dit moeilik 

om vol gens algemene sosiaal aanvaarbare norme op te tree. Sy 

is aandagsoekend, manipulerend en veeleisend. en eis dat sy 

ondersteun word ten opsigte van haar probleme, maar is 

ontwykend en met tye oneerlik ten opsigte van haar eie 

samewerking. Skolastiese onderprestasie en 'n neg a ti vistiese 

ingesteldheid teenoor skoolaktiwiteite kom voor. Die feit dat 

sy onderpresteer en oor die algemeen bot en terughoudend optree 

teenoor die onderwyspersoneel, veroorsaak dat sy nie gewild is 

by haar onderwysers nie. 

H se interaksie met haar maats getuig van oppervlakkigheid en 

onsensitiwiteit. Sy is dominerend, veeleisend, 

rumoerig en gereeld betrokke in konfrontasie. 

uitdagend, 

Sy is self-

gesentreerd en stel haar persoonlike behoeftes en begeertes bo 

die welsyn van haar maats. Haar vriende word afgeskrik deur 

haar ui tgesprokenheid ten opsigte van haar seksuele voorkeure 

en ervaar haar as besi tlik, te in tens en 'n bedreiging. As 

gevolg van haar gemoedswisselings is sy moeilik om te verstaan 

en daar 

hantering 

is 

van 

'n onsekerheid 

haar. Dit 

by 

lei 

haar 

daartoe 

portuurgroep oor 

dat die groep 

algaande uitskuif en sy het 'n gebrek aan ware vriende. 

hul 

haar 

H toon 'n swak identifikasie met sedelike en sosiale waardes en 

is oor die algemeen onverskillig ten opsigte van enige 

godsdiensoortuiginge. Sy kan dan ook soms redelik gewetenloos 

optree en toon weinig skuldgevoelens. 

H Leef volgens haar eie interne verwysingsraamwerk. Haar 

betekenisgewing aan haarself is dat sy 'n sterk individualis is 

wat nie deur ander verstaan word nie. Sy is selfgesentreerd en 

haar sosiale aanpa~sing is moeilik, omdat sy ander wil domineer 
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en manipuleer en haarself en haar eie behoeftes bo sosiale 

aanvaarbaarheid, waardes en reels stel. 

Sy is geneig om negativisties, aggressief, impulsief, 

waaghalsig, krities, opportunisties, onsensitief en sosiaal 

uitdagend op te tree wat ander afskrik. Dit het tot gevolg dat 

sy mettertyd van betekenisvolle verhoudings en produktiewe 

aktiwiteite uitgesluit raak. Dit lei tot sosiale geiso

leerdheid wat deur haar as verwerping geinterpreteer word. Die 

gevolg hiervan blyk depressie, spanning, 'n lae selfbeeld en 

onsekerheid te wees. 

7.2.4.2 Sesde onderhoud met H 

Na die vakansie is 'n onderhoud met H gevoer ten einde. te 

bepaal hoe die vakansie die gesinsrelasies beinvloed het. 

Uit hierdie onderhoud het die volgende gegewens gekristal

liseer: 

• Sy was entoesiasties en positief aangesien sy beleef het dat 

haar vader moeite gedoen het om haar te betrek by 

aktiwiteite en gesprekke. Volgens haar het sy probeer om 

sommige van die riglyne soos bespreek in ons vorige sessie 

toe te pas en is sy aangenaam verras met die gevolge 

daarvan. Sy beleef die gesinsrelasies tans as meer positief 

en hierdie aksie het gelei daartoe dat haar betekenisgewing 

aan en betrokkenheid by die gestnsrelasies meer positief en 

realisties is as in :die verlede. 

• Sy het spontaan gesels en die ondersoeker het bloat gepoog 

om realistiese betekenisgewing, betrokkenheid en belewings 

uit te lig en te versterk, terwyl onrealistiese 

betekenisgewing, betrokkenheid en belewings verken en 

alternatiewe voorgestel en bespreek is. 

• Sy heg steeds tot 'n mate onegte betekenis aan haar relasies 

met haar stiefmoeder en stiefsusters, maar het onderneem om 

haarself meer oop te stel vir hulle. 
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• Sy heg steeds tot 'n mate onegte betekenis aan haar relasies 

met haar stiefmoeder en stiefsusters, maar het onderneem om 

haarself meer oop te stel vir hulle. 

• H besef vir die eerste keer dat sy gesamentlik verantwoor

delik is vir haar interpersoonlike verhoudinge en is minder 

blamerend as in die verlede. Sy toon ook 'n groter bereid

heid tot betrokkenheid. 

• Die onderhoud is afgesluit deurdat H vrae gestel het oor 

haar hantering van spesifieke gesinsi tuasies. Moontlike 

strategiee is verken en H moes opsommend die wat sy mee kon 

identifiseer en verpersoonlik, neerskryf. 

• Groter aanvaarding ten opsigte van haar seksuele voorkeure 

kom ook voor en sy toon 'n bereidheid om dit met meer 

omsigtigheid en op sosiaal meer aanvaarbare wyse te hanteer. 

• Volgens haar het sy en haar gesin die moontlikheid van 

gesinsterapie bespreek. Di t het aan my die geleentheid 

gegee om met haar die moontlikheid van 'n verwysing na 'n 

ander terapeut te bespreek, aangesien ek hoof saaklik in 

skoolverband werk. Sy het onderneem om dit met haar vader 

te bespreek. 

7.2.4.3 Onderhoud met H, haar vader en stiefmoeder 

Die onderhoud is deur die skoolvoorligter gereel op versoek van 

H en haar ouers. Die doe! van die onderhoud was om terapie te 

beeindig, die ouers in te lig en hul samewerking vir 

toekomstige gesinsterapie te verkry. 

Die volgende gegewens het uit die onderhoud gekristalliseer: 

• Beide ouers toon 'n bereidwilligheid om betrokke te raak by 

gesinsterapie, 

onsekerheid is. 

alhoewel daar nog terughoudendheid en 

• Alhoewel die ·ouers bewus is daarvan dat H lesbies is, het 

hulle di t nog nie aanvaar nie en is hulle betekenisgewing 

daaraan onrealisties en hoop hulle dat as die gesinsverhou

dinge verbeter, die probleem sal verdwyn. Hulle glo 
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byvoorbeeld dat H net opstandig is en hulle probeer skok 

deur in lesbiese verhoudings betrokke te raak. 

• Die ouers is tot 'n mate verdedigend en nie baie sensi tief 

nie, aangesien hulle se dat H reeds groot is en behoort te 

weet wat reg en verkeerd is. Tog gee hulle toe dat hulle 

tot dusver nie baie betrokke by haar doen en late was nie. 

• Dit het ook aan die lig gekom dat H en haar biologiese 

moeder se verhouding weer verswak het, aangesien haar moeder 

haar nou beskou as 'n "freak" en haar verwerp het. 

• Kommunikasie van primere gevoelens blyk vir almal moeilik te 

wees met die gevolg dat baie sekondere gevoelens gekommu

nikeer word wat lei tot misverstande en konfrontasies. 

• Dokter het erken dat baie van sy gedrag/optredes gelei het 

tot konfrontasies en aan H gese dat hy baie omgee vir haar, 

maar nie altyd weet hoe om haar te hanteer nie. Sy het 

begin huil en om verskoning gevra vir al die teleurstellings 

en moeite. 

• Dokter het onderneem om 'n afspraak vir die gesin by 'n 

psigiater te maak, maar versoek dat ek in 'n ondersteunende 

rol sal aanbly om H te help. 

7.2.5 Persoonsbeeld 

H se betekenisgewing aan haar gesin is tans meer realisties in 

die sin dat sy besef dat sy medeverantwoordelik is vir die 

interpsigiese relasiepatroon in die gesin. Sy beleef haar 

gesinslede nou as meer bereikbaar en minder krities met die 

gevolg dat kommunikasie, verbaal en nie-verbaal, in die gesin 

begin verbeter. Dit lei reeds tot 'n groter betrokkenheid van 

die gesinslede by mekaar en vandaar dan ook hul bereidheid om 

te begin met gesinsterapie. 

Dit moet egter duidelik gestel word dat die relasiepatroon in 

die gesin en elke lid se funksioneringsrol nog nie van so 'n 

aard is dat die gesin sonder verdere terapie realisties en 

positief sal kan funksioneer nie. 
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H se betrokkenheid en gedrag in haar portuurgroep is meer 

posi tief en verantwoordelik deurdat sy minder aggressief en 

seksueel uitdagend optree. Dit het tot gevolg dat haar beter 

eienskappe, byvoorbeeld goeie verbale vermoens, en veelsydige 

sporttalente nou meer aandag kry en dat sy haar leierskap meer 

positief gebruik. Haar belewing van haar portuurgroeprelasies 

is nou oor die algemeen meer aangenaam, met die gevolg dat 

konfrontasies tans minder voorkom. 

In skoolverband het haar skoolprestasie verbeter en tree sy ook 

binne skoolverband redelik volgens die skoolreels en algemene 

sosiale waardes op wat 'n beter verhouding met haar onderwysers 

tot gevolg het. Haar betekenisgewing aan en belewing van die 

skool as instelling en outoriteitsfigure is steeds tot 'n mate 

onrealisties en sy voe! dat dit so gou as moontlik met so min 

as moontlik konfrontasies verby moet 

hierdie onrealistiese betekenisgewing 

kom. Die 

veroorsaak 

gevolg van 

dat haar 

betrokkenheid oppervlakkig is en dat sy steeds effens onder

presteer. 

Haar sedelike bewustheid het verhoog en sy het selfs weer saam 

met haar gesin begin kerk toe gaan. Sy toon ook 'n groter 

bereidheid om by dinge buite haarself betrokke te raak. 

Haar identiteitsvorming is minder difuus en sy beskik tans oor 

beter selfkennis en selfinsig met die gevolg dat haar beteke

nisgewing aan, belewing van, en betrokkenheid by haar ver

skillende relasies meer realisties en obj ektief is. Di t het 

tot gevolg dat sy 'n sterker selfidentiteit gevorm het en dat 

veral haar gesinself en sosiale selfbeeld verbeter het. 

Sy evalueer dus nou haar selfidentiteit beter en hierdie 

intrapsigiese dinamiek het tot gevolg dat haar waarneembare 

gedrag en relasies verbeter het. 

Sy beantwoord ook tans die vraag "Wie is ek?" beter en 

aanvaar die meeste van haar kern- en statusidentiteite met 

verantwoordelikheid. 
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7.3 SAMEVATTING EN AFSLUITING VAN GEVALLESTUDIE 

7.3.1 Relasiebeeld met aanvang van terapie 

7.3.1.1 Relasies met ouers 

H se relasie met haar ouers word gekenmerk deur swak 

gesinsverhoudinge, swak kommunikasie, oneerbiedigheid, opstand 

teen gesag en voortdurende konflik. Die polarisasie effek van 

die relasie is negatief en die gevolg hiervan is verwerping, 

min empatie, weinig respek, onafhanklike funksionering en 

wedersydse nie-aanvaarding. Dit lei ook tot 'n "swartskaap" 

effek en uiteindelik tot onbetrokkenheid by mekaar en 'n 

negatiewe belewing van en betekenisgewing aan mekaar. 

7.3.1.2 Relasies met onderwysers en skool 

H se opstand teen en minagting van outoriteitsfigure en gesag 

skep vir haar eindelose probleme in die skool en het tot gevolg 

dat sy skoolreels oortree deur byvoorbeeld stokkies te draai, 

konfronterend optree teenoor onderwysers en poog om hulle gesag 

te ondermyn in klasverband. Sy is uitdagend en ongehoorsaam en 

haar negati vistiese lewensingesteldheid lei tot ongewildheid, 

voortdurende konflik, 'n afkeur in skool en skoolverwante 

.aktiwiteite met 'n lae/oppervlakkige betrokkenheid en gevolg-

like skolastiese onderprestasie. 

Haar afwysing van algemene sosiaal aanvaarbare waardes en 

uitgesprokenheid ten opsigte van haar seksuele voorkeure en met 

tye seksueel permissiewe gedrag lei tot sosiale isolasie in 

skoolverband. 

7.3.1.3 Relasies met portuur 

H se betrokkenheid by interpersoonlike relasies is oor die 

algemeen negatief, dominerend, manipulerend en selfgesentreerd. 

Haar volgehoue opstandigheid, selfgesentreerdheid, onvermoe om 

te konformeer en betrokkenheid by die verkeerde lei daartoe dat 
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sy algaande deur haar portuurgroep uitgeskuif word met sosial~ 

isolasie as gevolg. As gevolg van haar gemoedswisselings is sy 

moeilik om te verstaan en daar is onsekerheid by haar por

tuurgroep oor hul hantering van haar met die gevolg dat hulle 

haar vermy en uitsluit van hul sosiale aktiwiteite. 

7.3.1.4 Relasies met objekte en idees 

H toon swak identifikasie met algemene sosiale en sedelike 

waardes van die gemeenskap en dus pas sy moeilik in by die 

sosiaal aanvaarbare gemeenskapnorme en reels. Sy tree 

onverskillig en redelik gewetenloos op en toon weinig 

skuldgevoelens en verantwoordelikheidsaanvaarding, dus word sy 

uitgesluit van betekenisvolle gemeenskapsverhoudings en 

produktiewe· aktiwiteite, omdat sy nie haar eie identiteit teen 

die subjektiewe standaarde van die gemeenskap meet nie. 

Hierdie belewing van verwerping lei tot grater negatiwiteit, 'n 

kritiese lewensingesteldheid en opstandigheid/aggressie sodat 

die kind mettertyd al hoe meer identifiseer met obj ekte en 

idees wat nie as sosiaal algemeen aanvaarbaar beskou kan word 

nie. 

7.3.1.5 Relasies met die self 

H leef volgens haar eie subjektiewe interne verwysingsraamwerk. 

Sy is selfgesentreerd, krities, verwerp algemene waardes en 

norme, dominerend, manipulerend, buierig, aggressief en stel 

haar eie behoeftes bo sosiale aanvaarbaarheid, waardes en 

reels. 

Sy is geneig om impulsief, aggressief, waaghalsig, krities, 

opportunisties, onsensi tief en sosiaal ui tdagend op te tree. 

Haar geslagsrolidentifikasie probleme, volgehoue oortreding van 

reels en seksueel permissiewe gedrag het tot gevolg dat sy 

sosiaal geisoleerd is wat deur haar as verwerping ervaar word 

en lei tot eensaamheid, spanning, 'n lae selfbeeld en 

gemoedswisselings. Haar onvermoe/onwilligheid om verantwoorde-
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likheid te aanvaar vir haar probleme en gedrag lei tot 

blamering van ander, selfverontskuldiging en 'n koppige vasklou 

aan haar eie sienswyses. 

7.3.2 Relasiebeeld na terapie 

7.3.2.1 Relasies met ouers 

H se betekenisgewing aan haar gesin is tans meer positief en 

realisties aangesien sy besef dat sy medeverantwoordelik is vir 

die interpsigiese relasiepatroon in die gesin. Sy beleef haar 

gesinslede nou as meer aanvaardend, minder krities en meer 

betrokke met die gevolg dat kommunikasie in die gesin verbeter 

het wat bydra tot 'n beter kenverhouding en groter begrip vir 

mekaar as individue. Hieruit het dan ook voortgespruit hulle 

bereidheid om met gesinsterapie te begin. Dit moet egter 

duidelik gestel word dat elke lid se funksioneringsrol en die 

relasiepatroon in die gesin nog nie van so 'n aard is dat die 

gesin sonder langtermyn terapie realisties en positief sal kan 

funksioneer nie. 

Groter geborgenheid word tans deur H ervaar wat moontlik in die 

toekoms sal lei tot 'n beter selfbeeld en minder eensaamheid 

wat daartoe kan lei dat H die aanvaarding wat sy soek binne 

gesinsverband kan kry en dan minder weerbaar/vatbaar sal wees 

vir "vals" emosionele ondersteuning en aanvaarding van buite; 

byvoorbeeld ouer vroue. 

7.3.2.2 Relasies met onderwysers en skool 

In skoolverband het haar skolastiese prestasie verbeter en is 

sy minder koppig en sosiaal ui tdagend. Sy probeer ook binne 

die skoolreels optree wat deur die skoolpersoneel as 'n 

positiewe gedragsverandering geinterpreteer word. 

Sy ervaar steeds probleme met aanvaarding van outoriteitsfigure 

en gesag, maar is nie meer so rigied in haar siening dat alle 

probleme met aggressie en koppigheid hanteer word nie. Di t 
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word deur die skoal beleef dat sy tans meer inskiklik is en 

hulle toon dus ook 'n bereidheid om haar te motiveer en te help 

tot beter prestasie en die aktualisering van haar skolastiese 

potensiaal. 

7.3.2.3 Relasies met portuur 

H is tans meer sensi tief vir haar medemens se behoeftes en 

waardes en di t sowel as die fei t dat sy minder ui tdagend, 

dominerend, manipulerend en aggressief optree in haar 

portuurgroep lei tot beter interpersoonlike verhoudingstigting. 

Haar meer positiewe eienskappe socs intelligensie, goeie 

verbale vermoens en sporttalent word nou meer beklemtoon wat 

lei tot beter vriendskapverhoudinge en minder konfrontasies. 

7.3.2.4 Relasies met die self 

H se identiteitsvorming is minder difuus en sy beskik tans oar 

beter selfkennis en self insig met die gevolg dat haar 

betekenisgewing aan, belewing van en betrokkenheid by haar 

verskillende relasies meer realisties en objektief is. Dit het 

tot gevolg ctat sy 'n sterker selfidentiteit gevorm het en dat 

dat haar selfbeeld verbeter het en meer realisties is. 

Sy evalueer dus nou haar selfidentiteit beter en hierdie 

intrapsigiese dinamiek het tot gevolg dat haar waarneembare 

gedrag en relasies verbeter het. Sy beantwoord ook tans die 

vraag: »wie is ek?» beter en aanvaar die meeste van haar kern

en statusidentiteite met verantwoordelikheid. 

7.4 SLOT 

H en haar ouers gaan gereeld vir gesinsterapie en vordering 

word gemaak. Die terapeut sien H nog een keer per maand in 'n 

ondersteunende rol waar steeds gepoog word om haar te help met 

realistiese betekenisgewing aan haar selfgesprek. So,os naar 

selfgesprek en die evaluering daarvan meer positief en realis-
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ties word, verbeter haar relasies en selfbeeld en toon sy 'n 

positiewe gedragsverandering. 



223 

HOOFSTUK 8. 

SAMEVATTING VAN BEVINDINGE, GEVOLGTREKKINGS, LEEMTES EN SLOT 

8.1 INLEIDENDE ORieNTERING 

In die navorsing is eerstens gepoog om 'n opvoedkundige 

sielkundige teorie, die Relasieterapieteorie, daar te stel met 

behulp waarvan probleemidentifisering, diagnose en terapie deur 

die opvoedkundige sielkundige, in die praktyk gedoen kan word. 

Hierdie doelstelling is in hoofstuk 3 bereik, deur die 

essensies van die teorie en die teorie volledig te beskryf. 

Tweedens is daar gepoog om die Relasieterapieteorie in die 

praktyk te veroperasionaliseer deur die daarstelling van 

modelle, vir diagnose in hoofstuk 4 en terapie in hoofstuk 5. 

In hoofstuk 7 is 'n gevallestudie gebruik om aan te dui hoe 

diagnose en terapie met behulp van die Relasieterapieteorie in 

die praktyk gedoen word. 

Die uitsluitlike doel met hierdie ondersoek, was om met behulp 

van die Relasieterapieteorie 'n teorie daar te stel wat die 

opvoedingsdinamiek onderliggend aan 'n kind se persoonsontwik

keling/persoonswording ook in aanrnerking neem, ten einde 'n 

verantwoordbare opvoedkundige sielkundige teorie daar te stel 

wat kan lei tot 'n groter eenheidsbenadering ten opsigte van 

die opvoedkundige sielkundige vakgebied. Dit kan beskou word 

as: "Die kyk na sielkunde deur 'n opvoedkundige bril". 

Aan die einde van die ondersoek, wil die navorser die volgende 

belangrike momente uitlig: 

1. Die Relasieterapieteorie as opvoedkundige sielkundige 

teorie. 

2. Bevindinge uit die ondersoek. 

3. Aanbevelings wat uit die ondersoek voortspruit. 

4. Leemtes geidentifiseer in die ondersoek en teorie. 
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8.2 DIE RELASIETERAPIETEORIE' 

Die mens is 'n bewuste, veelfasettige en gerasioneerde wese in 

die sin dat hy in verskillende relasies in sy leefwereld staan 

en daaraan betekenis gee. 

Deur die wisselwerking tussen die self en sy leefwereld word 

aan elk van hierdie relasies betekenis gegee, is hy op 'n 

bepaalde manier by el keen betrokke en beleef hy el keen op 'n 

unieke wyse. Die self beklee dus 'n sentrale plek in die 

suksesvolle volwassewording van die kind. Die self op sigself 

is leeg, maar word met inhoud, persoonlikheid en identiteit 

gevul deur middel van die persoon se selfgesprek. 

Uit die persoon se betekenisgewing aan, betrokkenheid by en 

belewing van sy relasies, vorm hy sy selfidentiteit (kern- en 

statusidentiteite), wat deur sy intra-psigiese selfgesprek 

geevalueer word om aan die norm van die samelewing te voldoen. 

So word sy selfkonsep gevorm. Aangesien 'n persoon se 

selfgesprek vanuit sy eie interne verwysingsraamwerk geskied, 

word sy selfkonsep gevolglik vanuit sy eie subjektiewe siening 

gevorm. Hierdie selfkonsep as simptoom van identiteitsvorming 

is dan die moderatorveranderlike van gedrag. 

Indien die selfkonsep wat 'n persoon vorm onrealisties is, 

ontstaan problematiese gedrag en moet diagnose en terapie begin 

by die intrapsigiese struktuur en deurwerk tot by die basis. 

Die vertrekpunt van die Relasieterapieteorie is dus deur

dringing tot die persoon se intrapsigiese selfgesprek om te 

bepaal hoe hy identiteite vorm deur betekenisgewing aan, bele

wing van en betrokkenheid by sy verskillende relasies en hoe hy 

dus sy selfkonsep vorm wat uiteindelik sy gedrag sal rig. 

Die belangrikheid van die opvoeders, terapeute en voorligters 

in die teorie le daarin dat hulle sal meewerk tot die skep van 

'n opvoedingsgesitueerdheid/opvoedingsklimaat wat die individu 
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sal toelaat om tot realistiese selfkonsepvorming te kom sodat 

hy tot selfaktualisering kan kom. 

Diagnose in die relasieterapie teorie word met behulp van die 

idiografiese navorsings- en diagnoseringsmodel gedoen en tera

pie aan die hand van bewuswording, verkenning en verpersoon

liking om die klient by sy selfgesprek/probleem uit te bring. 

So word selfkennis verkry en word die skeefgeloopte relasies en 

gevolglike onrealistiese identiteitvorming/selfkonsepvorming 

reggestel. 

Hierdeur is die persoon in staat om bo sy skyribare beperkinge 

as mens uit te styg om so tot selfaktualisering te kom. 

Selfaktualisering moet gesien word as die gevolg van 'n 

realistiese selfkonsep, gevorm deur sy selfgesprek as evalue

ring van sy selfidentiteit. 

Die teorie moet beskou word as 'n humanisties-kognitiewe 

denkrigting en die terapie as persoonsgesentreerd. 

8.3 BBVJ:NDINGE OIT DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

Postulaat 1: Die relasieterapie teorie is 'n verantwoordbare 

opvoedkundige sielkundige teorie 

Ten einde 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige teorie 

da.ar te stel wat deur terapeute gebruik kan word is dit nodig 

om te weet wat die essensies van so 'n teorie is. Belangrike 

vereistes waaraan so 'n teorie moet voldoen, is die volgende: 

1. Oat daar al tyd twee of meer persone betrokke moet wees by 

die terapeutiese proses en in die opvoedkundige sielkunde 

gewoonlik 'n opvoedeling(kind) en 'n opvoeder(volwassene). 

2. Dat 'n teorie sy eie besondere benaderingswyse; of V!=rtrek

punt tot probleemidentifisering, diagnose en terapie moet he 

wat in die praktyk toegepas moet word. 
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3. Dat die essensies en beginsels van beide die Opvoedkunde en 

Sielkunde in die teorie ingesluit moet wees met ander woorde 

die opvoedingsdinamiek onderliggend aan die kind se per

soonsgedying moet in aanmerking geneem word. 

4. Die opvoedkundige sielkundige essensies wat in 'n opvoed

kundige sielkundige teorie ingesluit moet is die volgende: 

• Die kind as persoon (die ek, die self, selfidentiteit, 

intrapsigiese selfgesprek en selfkonsep) . 

• Aktiwi tei te nodig vir volwassewording (betekenisgewing, 

belewing, betrokkenheid, identi tei tsvorming, selfaktualise

ring, wording en leer) 

• Die opvoedkundige sielkundige voorwaardes (relasievorming, 

sensitiwiteit en die opvoedkundige klimaat). 

5. Dat 'n problematiese opvoedingsituasie (wordings- en/of 

leergeremdhede) as 'n voorwaarde vir terapeutiese inter

vensie beskou moet word. 

Uit die uiteensetting van die Relasieterapieteorie in die 

vorige hoofstukke is di t duidelik dat die teorie aan al die 

bogenoemde vereistes voldoen en kan die Relasieterapieteorie as 

verantwoordbare opvoedkundige sielkundige teorie beskou word, 

omdat dit sy basis vind in die opvoedingsgesitueerdheid en 

persoonsaktualisering van die kind en sy praktykgerigte 

wetenskaplike insigte aanslui t by die basiese wetenskappe wat 

die . kind se ontwikkeling as werklikheidsverskynsel verklaar 

naamlik: die Opvoedkunde en Sielkunde. 

Postulaat2: Die diagnoserings- en terapeutiese modelle is 

werkbare modelle in die praktyk sodat die Relasieterapieteorie 

vir diagnose en terapie gebruik kan word. 

Hierdie modelle is volledig beskryf en hul veroperasionali

sering in die praktyk verduidelik in hoofstukke 4, 5 en 7 en 

die skrywer wil daarmee volstaan as genoegsame bewys dat die 
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modelle in die praktyk vir diagnose en terapie gebruik kan 

word. Slegs die volgende opsomming word dus gegee: 

Diagnose in die Relasieterapieteorie word gedoen met behulp van 

die idiografiese navorsings- en diagnoseringsmodel met behulp 

waarvan: 

die manifestasie van die funksioneringsprobleem onderskei 

word (funksioneringsbeeld; 

• 'n analise van die fenomeen (fenomeenbeeld) gemaak word; 

• 'n analise van die relasies (relasiebeeld) gemaak word; 

• 'n analise van die persoonlikheidssamestelling (persoons

beeld) gemaak word; 

• en irrasionele betekenisgewing uitgewys word. 

Terapie moet beskou word as die deurdringing na die persoon se 

selfgesprek, met die einddoelstelling die uiteindelike selfak

tualisering van die persoon deur bewuswording, verkenning en 

verpersoonliking. 

Die tweepolige relasie van klient en terapeut word in die 

relasieterapie teorie 'n driepolige relasie van terapeut, 

klient en ouer/opvoeder. Dit impliseer dat die opvoe

dingsgesitueerdheid van die kind altyd in ag geneem word in die 

terapeutiese situasie. Die sukses van terapie word dus 

medebepaal deur die opvoeder/ouer se betrokkenheid by die 

terapie. 

Sensitiwiteit en 'n positiewe opvoedingsklimaat is voorwaardes 

vir suksesvolle terapie. 

Postulaat 3: Die Relasieterapieteorie kan in prakyyk 

veroperasionaliseer word en is dus 'n werkbare teorie. 

Die veroperasionalisering van die teorie in praktyk is volledig 

in hoofstuk 7 aan die hand van 'n idiografiese gevallestudie 

bewys en daar is gepoog om aan te dui hoe die gebruik van die 
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Relasieterapieteorie 

werkbare teorie is. 

vanuit sy besondere vertrekpunt 'n 

Die gebruik van die Relasieterapieteorie as opvoedkundige 

sielkundige teorie vir diagnose en terapie behoort gevolglik 

tot 'n grater eenheidsbenadering te lei in die praktyk wat kan 

bydra tot grater status en regverdiging vir die opvoedkundige 

sielkundige. 

8.4 AANBEVELING 

1. Dat opvoedkundige sielkundiges opgelei word in die gebruik 

van die spesifieke teorie sodat die teorie in praktyk 

getoets kan word om moontlike leemtes/suksesse te bepaal. 

8.5 LEEMTES 

1. Die Relasieterapieteorie kan nie gebruik word vir kinders 

met ernstige kliniese afwykings nie. 

2. Kennis van verskillende kulture se relasies/gebruike is 'n 

voorvereiste om relasieterapie as 'n multikulturele benade

ringswyse te gebruik. 

3. As 'n humanisties-kognitiewe teorie kan dit moontlik 

moeilik wees om die teorie te gebruik wanneer 

intellektueel gestrem is, maar die feit 

'n persoon 

dat die 

terapeutiese verloop op 'n driepolige relasie berus, kan 

moontlik hiervoor kompenseer. 

4. Die inherente kwaliteite (sensitiwiteit, die vermoe om 

vanui t 'n eksterne verwysingsraamwerk te kan werk, enso

voorts) van die terapeut is baie belangrik vir suksesvolle 

terapie met die gevolg dat dit moontlik is dat die teorie 

nie deur alle terapeute gebruik kan word nie. 

8.6 SLOT 
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Die navorser hoop dat die beskrywing van die Relasieterapie

teorie sal lei tot 'n grater eenheidsbenadering in die 

Opvoedkundige Sielkunde en dat die navorsing sal hydra tot die 

hulpgewing aan en die bemoeienis maak met die kind-in-nood, in 

sy opvoedingsgesitueerdheid. 
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