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OPSOMMING 

Die effek van die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling kring uit na alle samelewingsterreine en 

die onderwys is nie hiervan uitgesluit nie. Hierdie navorsing is daarop toegespits om 

ondersoek in te stel na die funksionering en strukturering van, en nuwe moontlik:hede vir 

sielkundige en voorligtingsdienste. 

Met die skrapping van die apartheidsbeleid is sielkundige en voorligtingsdienste voor die 

werklik:heid gestel om in 'n multikulturele sarnelewing te funksioneer. In Suid-Afrika is 

multikulturele berading, hulpverlening en toetsing 'n haas onbekende terrein en die 

probleme word in hierdie navorsing aangespreek. 

In onderhawige studie is daar gekyk na die veranderende funksies van die opvoedkundige 

sielkundige en ander professionele persone verbonde aan skoolklinieke. Die besondere rol 

van die skoolvoorligter en die klasonderwyser is uitgelig. 

, Die nuwe politieke bedeling verg die herstrukturering van sielkundige en 

voorligtingsdienste. Die verskillende tersaaklike aspekte is bespreek en voorstelle is aan 

die hand gedoen. Oorkoepelende beplanning behoort op nasionale vlak te geskied, terwyl 

provinsiale strukture binne die raarnwerk van eiesoortige omstandighede en unieke 

behoeftes tot stand moet kom. 

Die onontbeerlike rol en funksie van hierdie diens en sy essensiele bydrae in die 

totstandkoming van 'n nuwe Suid-Afrikaanse onderwysbedeling is uitgewys. 
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SUMMARY 

The effect of the new South-African dispensation extends to all areas of society and 

education is not excluded. This research is aimed at investigating the functioning and 

structuring of psychological and counselling services as well as exploring the new 

possibilities of these services. 

With the scrapping of apartheid policies the psychological and counselling services are 

faced with the reality of functioning in a multicultural society. In South-Africa 

multicultural counselling, assistance and testing is a virtually unknown area and problems 

pertaining to these are addressed in this research. 

In the present study the changing functions of the educational psychologist and other 

professionals adherent to the school clinics are considered. The particular roles of the 

school counsellor and class teacher are highlighted. 

The new political dispensation requires the re-structuring of psychological and counselling 

services. The different relevant aspects are discussed and suggestions are put forward. 

Umbrella planning needs to be done on national level, while provincial structures must be 

brought about within the framework of distinctive circumstances and unique needs. 

The indispensable role and function of this service and its essential contribution to the 

bringing about of a new South-African education dispensation are pointed out. 

Key terms: 

Objectives; Guidance; Counselling; School clinic; School counsellor; Educational 

psychologist; Psychological and counselling services; Recommended models; 

Organisational structures; Multicultural counselling; Provincial structures; Perspective on 

the future; Obstacles; Qualitative research. 
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HOOFSTUK 1 

ORieNTERING 

1.1 INLEIDING 

Die eerste een-mens-een-stem-verkiesing het in April 1994 plaasgevind. 'n Paar dae later, 

op 10 Mei 1994, is mnr Nelson Mandela as die nuwe staatspresident ingehuldig. Hiermee 

is die blanke se politieke oorheersing in Suid-Afrika na meer as 340 jaar beeindig, en is 

die hoofstuk op die apartheidsera af gesluit. 

We have, at last, achieved our political emancipation ... We have triumphed 

in the effort to implant hope in the breasts of the millions of our people. 

We enter into a covenant that we shall build the society in which all South 

Africans, both black and white, will be able to walk tall, without any fear 

in their hearts, assured of their inalienable right to humane dignity - a 

rainbow nation at peace with itself and the world (Mandela 1994:2). 

Die verk.iesingsuitslag en die instelling van die Regering van Nasionale Eenheid is die 

gevolg van politieke onderhandelinge sedert Februarie 1990. Die Regering van Nasionale 

Eenheid is vir 'n oorgangstydperk van vyf jaar verkies. Twee van die belangrikste funksies 

van die nuwe regering is om in hierdie tussentydse fase die grondwet vir Suid-Afrika te 

finaliseer en 'n voile demokrasie te vestig. Die afgelope vier jaar het sanksies verkrummel, 

diplomatieke deure het oopgegaan, sportbande is na jare van isolasie hervat en daar is 'n 

verwagting geskep van 'n beter, nuwe staatkundige bedeling. 

Die tussentydse grondwet maak voorsiening vir 'n sentrale owerheid met nege provinsiale 

streke (vgl Kaart 1.1). Baie van die gefragmenteerde funksies wat onder die apartheidsera 

ontstaan het, is gesentraliseer. Tog beteken dit nie dat alle funksies nou gesentraliseer is 

nie. Daar is eerder 'n verskuiwing van funksies in die sin dat 'n sentrale owerheid met 

gedesentraliseerde provinsiale regerings geimplementeer word. Die grondslag is dus 'n 

(federate) stelsel waar elke provinsie in 'n mindere of meerdere mate outonomie oor 

sekere bestuurs- en administratiewe strukture en funksies beskik. 

1 
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KAART 1.1 

KAART VAN DIE NEGE PROVINSIES VAN DIE NUWE SUID-AFRIKA 

Hierdie politieke en grondwetlike veranderings suurdeeg per se deur na al die 

samelewingsterreine in Suid-Afrika. Religieuse instellings, sportliggame, samelewing

strukture, menseverhoudinge, die media, die ekonomie, die regstelsel en buitelandse 

betrekkinge is onder andere van die instansies of terreine wat hierdeur geraak en bemvloed 

word. Ook die onderwys in Suid-Afrika kan nie onaangeraak staan of gevrywaar word van 
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verandering en vemuwing nie. Resente navorsing en menings van onderwysleiers, ander 

kundiges en artikelskrywers (vgl Baloyi 1994:1-7; Bergh & Berkhout 1994:48-58; Davies 

1994: 1-9) toon dat die kompleksiteit en die problematiek van die verandering en 

vemuwing in die onderwys op 'n wetenskaplik-verantwoordbare wyse aangespreek moet 

word. Hy het reeds in 1984 die aandag hierop gevestig: 

In our own country we stand on the threshold of developments whose 

consequences we cannot at this stage imagine: we do know that some 

political changes are envisaged. As all political systems have an influence 

on education systems, we might expect that any important political change 

could have important effects on schooling: and, by implication, on teacher 

education (Davies 1984:80). 

Die hele beplanning en besinning oor onderwysvoorsiening in die nuwe Suid"'.'Afrikaanse 

bedeling staan in noue kontak met die politieke ontwikkelings. Onderwysvemuwing en 

-verandering vind nie oomag plaas nie. Vele groeipyne sal nog deurleef word voordat 

onderwys uiteindelik sy voete op vaste grond in die nuwe konstitusie vind. In hierdie 

konteks is onderhawige navorsing 'n futurologiese kyk deur 'n onderwyskundige en 

wetenskaplike bril na die nuwe onderwysbedeling waarin die sielkundige en voor

ligtingsdiens vergestalting moet vind. Die Konsepwitskrif oor Onderwys en Opleiding 

(Department of Education 1994) verskaf egter goeie riglyne van die nuwe onderwys

bedeling wat gekoester word. Na verwagting sal die onderwysbeleid in die komende 

maande gefinaliseer en die Witskrif oor Onderwys en Opleiding in 1995 uitgereik word. 

Die oorkoepelende raamwerk van die nuwe onderwysbedeling sal s6 daar uitsien (vgl Draft 

White Paper 1994:30-35; ANC 1994b:2-5; Sowetan 1994a:l; Davies 1994:3): 

• een sentrale onderwysowerheid 

• nege provinsiale onderwysdepartemente 

• provinsiale onderwysdepartemente wat in 'n groot mate outonoom binne die 

raamwerk: van die oorkoepelende nasionale onderwysbeleid funksioneer 

• onderwysdepartemente en alle skole, ondersteuningsdienste, institute en onderwys

belanghebbende strukture wat op 'n nie-rassige grondslag bedryf word 
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die aanvaarding deur die staat van verantwoordelikheid ten opsigte van nonne, 

standaarde, beleid, finansiering en ander kernaangeleenthede 

Hieruit kom 'n magdom vrae na vore: 

• 
• 

Gaan nuwe strukture voldoende voorsiening vir onderwys op alle vlakke maak? 

Watter tydskedule gaan vir die implementering van hierdie nuwe stelsel gevolg 

word? 

• Word 'n opheffing en 'n groter modernisering beoog van steeds tradisioneel

lewende en 'agtergeblewe' bevolkingsgroepe ten einde hulle te laat inskakel by die 

meer Westerse siening van onderwys? 

• Watter ewewig moet daar tussen sentralisasie en desentralisasie wees? 

Die doelstelling van hierdie ondersoek is egter nie om 'n in-diepte analise en aanbevelings 

oor die nuwe onderwysstelsel te maak nie. Aannames word gemaak ten opsigte van die 

vonn wat die uiteindelike onderwysstelsel gaan aanneem, want slegs deur 'n wetenskaplike 

toekomsblik op die totale onderwysstelsel kan daar sinvolle navorsing en realistiese 

beplanning en aanbevelings ten opsigte van die sielkundige en voorligtingsdiens gedoen 

word. 

Daar is 'n besef en oortuiging in opvoedende onderwyskringe - en pertinent in die geledere 

van sielkundige en voorligtingsdienste - dat indringende navorsing nodig is. Dit is 'n 

wereldwye tendens in die onderwys om 'n meer doelmatige funksionering van hierdie 

diens te ondersoek en vraagstukke rondom hierdie belangrike ondersteuningsdiens aan te 

spreek. Sielkundige en voorligtingsdienste moet in pas met die nuutste ontwikkelings in 

die onderwys wees en moet op die voorpunt van die implementering van nuwe tegnologie 

en evolusionere tegnieke en hulpmiddels beweeg (vgl Allen & James 1990:184-191; Hay 

1993:128-134; Davies 1994:6-9). 

In hierdie ondersoek sal die universele kenmerke van 'n pedagogies-verantwoordbare siel

kundige en voorligtingsdiens onder die vergrootglas kom. Hieruit sal riglyne gevind word 
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vir vemuwing, beleid en wetgewing in die nuwe onderwysbestel. Gepaardgaande hiennee 

gaan vele vrae en aspekte: 

• 

• 

Hoedanig moet die struktuur en organisasie van 'n toekomstige sielkundige en 

voorligtingsdiens daar uitsien? 

Watter struikelblokke en hindernisse kan die implementering van nuwe strukture 

en idees belemmer? 

• Sal 'n sielkundige en voorligtingsdiens bekostigbaar wees en voldoende gefinansier 

• 
kan word? 

Watter handelinge betreffende die opleiding van personeel en standaardisering van 

psigometriese toetse is nodig? 

Eendersyds sal vasgestel moet word of die gevorderdste sielkundige en voorligtingsdienste 

in Suid-Afrika as teoretiese basis en vertrekpunt gebruik moet word. Andersyds sal gekyk 

moet word na gemeenskappe waar daar swak: of geen sielkundige en voorligtingsdienste 

beskikbaar is nie en of 'n basiese diens wel bier ingestel kan word. 

Die doel en motivering van onderhawige navorsing is om hierdie en ander vraagstukke te 

ondersoek en deurdagte en sinvolle aanbevelings vir die implementering van 'n sielkundige 

en voorligtingsdiens in die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling te maak:. 

Die Konsepwitskrif oor Onderwys en Opleiding onderskryf die behoefte aan navorsing. 

Dit word in hierdie geskrif voorgestel dat 'n National Commission on Special Needs in 

Education and Training in die lewe geroep word om 'n deeglike ondersoek na spesiale 

onderwysbehoeftes te doen (Department of F.ciucation 1994:16). 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

As logiese uitvloeisel van die politieke ontwikkeling in Suid-Afrika sal veranderings na alle 

lewensterreine en fasette van die samelewing gekanaliseer word. Daar sal dus noodwendig 

vemuwing. verandering en aanpassing in die Suid-Afrikaanse onderwysbedeling plaasvind. 

Die sielkundige en voorligtingsdiens sal op 'n sinvolle en wetenskaplik-verantwoordbare 
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wyse vemuwing moet ondergaan om optimale dienslewering in die nuwe multikulturele 

bedeling te verseker. 

1.3 DIE AKTUALITEIT VAN HIERDIE ONDERSOEK 

'n Ondersoek na 'n sielkundige en voorligtingsdiens in die nuwe Suid·Afrikaanse 

onderwysbedeling het eintlik geen regverdiging nodig nie. Die groot aanvraag en 

dringende behoefte na die dienste en fasiliteite wat 'n sielkundige en voorligtingsdiens 

hied, onderstreep die aktualiteit van hierdie navorsing. Die vraag na die lewering van 

sielkundige en voorligtingsdienste sal steeds toeneem. Snelle ontwikkeling, die 

kompleksiteit van die samelewing en die veranderings op alle samelewingsvlakke stel al 

dringender en intenser eise aan hierdie diens. 

Die identifisering van die noodsaaklikheid van hierdie ondersteuningsdiens het daartoe 

gelei dat daar reeds in 1937 'n sielkundige diens deur die toenmalige Kaaplandse 

onderwysdepartement gestig is. Dr JJ Strasheim, destyds professor in Opvoedkundige 

Sielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch, is as hoof aangestel. Sy aanvanklike 

opdrag was die identifisering en die nodige skolastiese hulpverlening aan die swak 

presteerder in die primere skool. 'n Verdere ontwikkeling was die stigting van spesiale 

klasse (Van der Merwe 1977:x). Hierdie nederige begin van sielkundige dienste het 

ontwikkel in 'n diens wat talle leerlinge, ouers en skole van gespesialiseerde hulp voorsien 

het. Tog is hierdie hulpverlening nog vandag vir baie gemeenskappe in die Suid

Afrikaanse samelewing ontoeganklik. 

Sielkundige en voorligtingsdienste kan nooit los van die onderwysstelsel en van 

onderwysgebeure gesien word nie. Veranderings in die onderwysstelsel beinvloed 

noodwendig die organisatoriese struk:ture, asook die funksionering van sielkundige en 

voorligtingsdienste. Daarom is dit belangrik dat navorsing met betrekking tot die 

vemuwing en ontwikkeling van sodanige dienste gedoen word om te voorkom dat die 

dienslewering en doeltreffende funksionering van sielkundige en voorligtingsdienste nadelig 

geraak word. 
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Reeds in 1981 is daar in die Verslag van die Werkkomitee: Voorligting van die RGN 

(1981b:2) verwys na die noodsaaklikheid dat 'n voorligtingsdiens by veranderings in die 

onderwys moet aanpas: 

Die probleem is egter of skoolvoarligting in die veranderende Suid

Afrikaanse opset -

• daadwerklik die verwesenliking van leerlinge se potensiaal 

verseker, 

• meehelp om in die mannekragbehoeftes van die land te voorsien, 

• positief tot die ekonomiese ontwikkeling van die land bydra, en 

• die verbetering van die lewensgehalte van al die inwoners van die 

land as eindresultaat het. 

Nau, meer as 'n dekade later, sal besin moet word of bogenoemde aspekte wat deur die 

Werkkomitee: V oarligting aangespreek is, doeltreffend hanteer is. Die vraag . is egter veel 

wyer as dit, naamlik: het hierdie navorsingskomitee daarin geslaag om met verruimende 

nuwe idees bekende grense te deurbreek en werklik toekomsgerigte oplossings aan die 

hand te doen? Andersyds mag dit oak wees dat die versnelde tempo van staatkundige 

veranderings die sielkundige en voarligtingsdienste onkant betrap het. 

Daar is egter geen twyfel daaroar nie dat sielkundige en voarligtingsdienste, ondanks baie 

leemtes en gebreke, steeds 'n waardevolle diens aan baie ouers en kinders verskaf. 

Volgens Davis (1992:27-28) is hoafstroomonderwys nie eers in staat om basiese onderrig 

aan al die leerlinge in Suid-Afrika te verskaf nie. Daar is dus min twyfel daaroor dat 

duisende, indien nie miljoene kinders nie, die afgelope dekades nie sielkundige en 

voarligtingsdienste tot hulle beskikking gehad het nie. Indien die nuwe regering daarin 

slaag om die krisis in onderwysvoorsiening op te las, sal die vraag na sie/lamdige en 

voorligtingsdienste net dringender word. 

Onderwysvoarsiening sal nag in die nabye toekoms oak deur kritieke periodes gaan: 

Hunderds of thousands of semi-literate pupils, apparently promoted through 

the system without check, crash at the hurdle of matric in an annual 
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massacre of young hearts and minds ... between 3,5 and five million 

children of school-going age are not even in school. .. there are not enough 

schools and classrooms... there are not enough teachers... (Davis 

992:28-29). 

Die regering kom dus voor die ekonomiese realiteite in Suid-Afrika te staan betreffende 

die vraagstuk rondom onderwysvoorsiening. Gaan die Regering van Nasionale F.enheid 

daarin slaag om hierdie kritiese prohleem die hoof te hied? Waar die verskaffmg van 

hasiese onderwys hyna ekonomies onhanteerhaar word, is dit 'n wesentlike vraag of die 

'luukse' van 'n sielkundige en voorligtingsdiens enigsins in die nuwe Suid-Afrikaanse 

onderwysbedeling bekostighaar is. 

In sy bespreking van die belangrike rol van hierdie diens wys Davies (1991: 13) egter 

daarop 

... dat dit aandui hoe onmishaar die rol is wat u Diens in 'n toekomstige 

onderwysbedeling sal moet speel. Ek meen dit illustreer ook dat enige 

toekomstige bedeling min kans op suksesvolle funksionering het sonder 'n 

doeltreffende Opvoedkundige Hulpdiens. 

Daar sal dus nie met sielkundige en voorligtingsdienste weggedoen kan word nie - die 

onmishaarheid van hierdie dienste sal eerder toeneem. Hierdie onmisbaarheid word in 

onderhawige navorsing met konkrete voorbeelde gestaaf. Die onontbeerlike insette van 

sielkundige en voorligtingsdienste in die onderwyspraktyk van die nuwe bedeling sal 

uitgewys word. 

Die maksimale verwerkliking van al die moontlikhede en voordele wat die sielkundige en 

voorligtingsdienste vir skole, ouers en leerlinge hied sal egter nie vanself gebeur nie. 

Davies (1991:13-14) stel dit soos volg: 

U sal weet dat die toekoms nie sonder meer gebeur nie. Die toekoms word 

gevorm deur mense wat vandag besin, beplan en posisioneer. Die aard en 

werksaamhede van 'n toekomstige Opvoedkundige Hulpdiens sal vandag en 

more deur mense soos u bepaal moet word: manne en vroue van formaat, 
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wat die terrein gesaghebbend bestryk en wat vandag deur vindingryke 

dinkwerk met voorstelle en oplossings sal kom, wat 'n nuwe onderwys

bestel en ook 'n nuwe bestel vir Opvoedkundige Hulpdienste moontlik en 

sinvol maak. 

In die lig van die vooraf gaande bespreking is hierdie ondersoeker daarvan oortuig dat 

navorsing in hierdie verband baie aktueel is en 'n belangrike bydrae te lewer het. 

1.4 DOEI.STELLINGS VAN HIERDIE ONDERSOEK 

1.4.1 Algemene doelstelling van hierdie ondersoek 

Die algemene doelstelling van hierdie navorsing is om essensiele aspekte en vraagstukke 

rakende die sielkundige en voorligtingsdiens in die nuwe onderwysbestel te ondersoek. 

Aan die hand van verkree bevindinge word algemeen-geldige riglyne rakende hierdie diens 

se effektiewe funksionering in die nuwe bedeling omskryf. Die algemene doel sal daarom 

sowel die plek, taak, funksionering, organisasie en doel van sielkundige en voorligtings

dienste as die konkretisering daarvan in die nuwe onderwysstelsel moet omvat. 

1.4.2 Die verwyderde of langtermyndoelstelling 

Vanwee die struktuuraard van 'n onderwystelsel sal die verskillende stukture in die stelsel 

vanuit hul onderskeie perspektiewe, vermoens en kennis bydraes tot die onderwysstelsel 

kan maak. Op die langtermyn sou onderhawige navorsing dus vanuit 'n bepaalde 

perspektief insette wil lewer wat vir al die kinders in hierdie land die beste geleenthede 

in 'n nuwe.onderwysbedeling hied. Die ondersoeker wil hierdeur 'n beskeie bydrae lewer 

tot die verbetering van die lewenskwaliteit van mense, sodat kinders hul roeping kan 

vervul en met vreugde en hoop na 'n toekoms in Suid-Afrika kan uitsien. 

1.4.3 Die besondere doelstellings van hierdie ondersoek 

V anuit die voorafgaande probleemstelling kan die besondere doelstellings van hierdie 

navorsing as van tweerlei aard beskou word: 
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die identifisering van algemeen-geldige doelstellings van 'n pedagogies

verantwoordbare sielkundige en voorligtingsdiens binne 'n multikulturele 

onderwysstelsel 

• die afleiding van riglyne uit eersgenoemde wat as rigsnoer kan dien vir beleid, 

wetgewing en vemuwing van hierdie diens binne die nuwe onderwysbedeling 

Uit bogenoemde kan nou meer bepaalde kemvrae ontleed word: 

(1) Is vernuwing in sielkundige en voorligtingsdienste werklik nodig? 

Die politieke bestel het ingrypend verander. Die onderwysstelsel sal per se ook aanpas en 

verander. Hiermee wil die navorser glad nie te kenne gee dat dit vir almal ewe 

aanvaarbaar is, of dat daar nie teenkanting hierteen bestaan nie. Dat die totale 

omwenteling en radikale veranderings wat op staatkundige vlak plaasvind, in die onderwys 

manifesteer, lei egter geen twyfel nie (Badenhorst 1990:2-3; Coetzee 1990:148-155; 

Davies 1990:5-14). 

Soos hierdie navorsing aantoon is die sielkundige en voorligtingsdiens onlosmaaklik deel 

van die onderwysstelsel. Hierdie diens kan nie ontkom aan die invloed van veranderings 

in die onderwysstelsel nie, omdat dit as 'n ondersteuningsdiens deel van die 

vervlegtingseenheid van 'n onderwysstelsel is. Trouens, daar moet vroegtydig besin en 

beplan word, anders bly die sielkundige en voorligtingsdienste op die perron agter terwyl 

die trein van onderwyshervorming reeds vertrek het. Dit is daarom 'n doelstelling van 

hierdie navorsing om insette te lewer, sodat die sielkundige en voorligtingsdiens nie 'n 

meulsteen om die nek van die nuwe onderwysstelsel word nie. Hierdie ondersoek wil 

eerder dinamiese vemuwing in sielkundige en voorligtingsdienste bevorder, sodat daarin 

geslaag kan word om in die toenemende aanvraag na hierdie vorm van gespesialiseerde 

hulpverlening in die nuwe onderwysbedeling te voorsien. 

Coetzee (1990: 154) konstateer soos volg oor bogenoemde: 

Daar kan maar slegs gehoop word dat onderwysbeplanners en onder

wysowerhede nie sal stagneer nie en dat hulle ook kennis sal neem van wat 

navorsers en kenners te se het oor vemuwende onderwys vir more en dat 
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hulle daadwerklik tot aksie sal oorgaan om aan die eise van die tyd te 

voldoen. 

(2) ls die doeltreffende fanksionering van 'n sielku.ndige en voorligtingsdiens 'n 

pedagogiese noodsaaklikheid? 

Die onderwysstelsel is 'n eenheid. Tog word daar in die onderwysstelsel as organisasie

struktuur 'n groot aantal sosiale verbande aangetref wat elkeen 'n besondere funksionele 

taak in belang van die onderwys moet vervul. Dit is hierdie verskeidenheid van sosiale 

strukture wat die komponente vorm waaruit 'n onderwysstelsel saamgestel is, en wat maak 

dat die onderwysstelsel 'n vervlegtingstruktuur is. Die onderwysstelsel is dus baie meer 

as net die skool. Dit is 'n vervlegting van allerlei sosiale strukture wat vir die doel van 

opvoedende onderwys saamgetrek word. Elke sosiale verband in hierdie vervlegting

strukture het sy besondere taak en doel wat met verantwoordelikheid uitgevoer moet word. 

Alleen s6 kan die onderwysstelsel as vervlegtingstruktuur sy doel bereik (Van Schalkwyk 

1986:208-212). Hierdie navorsing poog om aan te toon dat wanneer die sielkundige en 

voorligtingsdiens geskaad word, opvoedende onderwys nie meer doeltreffend aangebied 

kan word nie. 

(3) Wat sou die universele kenmerke van 'n pedagogies-verantwoordbare sielkundige 

en voorligtingsdiens wees? 

Op die oog af kan dit voorkom asof • n eenvoudige kwessie hier ter sprake is: die nodige 

navorsing word gedoen en die resultate beskryf. In vele opsigte verskil die situasie

werklikheid in Suid-Afrika egter radikaal van die in die meeste ander ontwikkelde, sowel 

as ontwikkelende lande. 

In Afrika is Suid-Afrika 'n ekonomiese reus; in teenstelling met die res van Afrika is hier 

'n relatief sterk en goedgevestigde ekonomiese stelsel. Ook ten opsigte van W esterse lande 

verskil Suid-Afrika heel wat. Hier is 'n sterk dualistiese ekonomie aanwesig met • n groot 

gaping tussen die modeme en tradisionele sektore en met 'n bevolkingsamestelling wat 

omvangryk-verskillend en heterogeen is. Waar sielkundige en voorligtingsdienste in 

Suid-Afrika ter sprake is, moet die werklikhede in ag geneem word van onder andere 

eerste- en derdewereldse standaarde; die ontwikkeling van 'n politieke ideologie wat 
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gepaardgaande diverse sielkundige en voorligtingsdienste tot gevolg gehad het; die 

heterogene Suid-Afrikaanse nasie met verskillende bevolkingsgroepe, kultuurverskille, 

taalverskille; 'n groot en uitgestrekte land met verskillende klimaatstreke. 

Ingevolge bogenoemde realiteite is dit 'n wesentlike vraag of dit moontlik is om een stel 

universele kenmerke van 'n pedagogies-verantwoordbare sielkundige en voorligtingsdiens 

vir die hele land voor te hou. Hierdie doelstelling stel egter 'n uitdaging aan onderhawige 

navorsing om binne die raamwerk van 'n nuwe onderwysstelsel, met wetenskaplike 

besinning en vindingrykheid, hierdie saak aan te spreek en werkbare oplossings en 

antwoorde te hied. 

(4) Watter faktore kan die implementering van hierdie diens in 'n nuwe 

onderwysbedeling belemmer? 

Dit is reeds genoem dat die kompleksiteit en heterogeniteit van die Suid-Afrikaanse nasie 

en omstandighede as remmende faktore beskou moet word. 'n Ander belangrike faktor is 

dat indien politieke onsekerheid en geweld voortduur, dit die ontwikkeling van onderwys 

in sy geheel sal raak. 

'n Ander tersaaklike werklikheid is dat die swak ekonomiese omstandighede onvoldoende 

onderwysfinansiering aan die hand werk. 

Just as a black hole absorbs light, the present system sucks in 20 percent 

of the national budget. While the total education budget increased by 57 

percent between 1987 and 1990, when it was R14 541 million, higher costs 

meant a decrease, in real terms, of six percent - while growth in pupil 

numbers demanded a real increase of 14 percent (Davis 1992:26-27). 

Smit (1990:5) noem in hierdie verband dat 

. . . education spending accounts for about 19 percent of the total budget 

according to a statement by the minister of National Education ... Despite 

the annual increases of past years, however, he notes that State funding is 

unable to keep up with the growth in education demand due to the 

exponential population growth. 
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Wanneer basiese onderwys deur moeilike ekonomiese omstandighede gekniehalter word, 

bestaan daar dus min twyfel dat ook sielkundige en voorligtingsdienste nie deur hierdie 

faktore onaangeraak gaan bly staan nie. 

In aansluiting by bogenoemde stellings verdien die Verslag van die Werkkomitee: 

Voorligting (RGN 1981b:35, 38, 104) melding: 

Sedert daar meer as dertig jaar gelede met Skoolvoorligting op die 

sekondere skool begin is, is daar geen vereistes gestel met betrekking tot 

kwalifikasies, of opleidingsfasiliteite geskep nie. Dit op sigself verklaar in 

ruime mate waarom Skoolvoorligting nie tot sy reg gekom het nie ... Die 

beste voorsiening, hoewel nie toereikend nie, word vir blankes gemaak ... 

(V)ir swartes (is) daar baie min of geen opleiding ... In die praktyk blyk dit 

dat die pos van voorligtingonderwyser dikwels gevul word deur pensionaris

se, onervare onderwysers en selfs persone wat op ander vakterreine gefaal 

het. 

Die geslaagde implementering van hierdie diens kan dus verhinder word deur faktore soos 

onstabiele politieke omstandighede; miskenning; onkunde en/of ongeergdheid van die 

owerhede se kant oor die noodsaaklike rol van hierdie diens; onvoldoende finansiering; 

ontkenning van die multikulturele aard van die Suid-Afrikaanse samelewing; gebrek aan 

voldoende fisiese fasiliteite; tekort aan goed opgeleide professionele personeel en 

ondoeltreffende beplanning. 

Dit is 'n doelstelling van hierdie navorsing om bogenoemde problematiek asook ander 

belemmerende faktore aan te spreek en om oplossings te vind. 

(5) Watter faktore is belangrik vir die suksesvol/e implementering van 'n nuwe 

sie/kundige en voorUgtingsdiens? 

Deur navorsing sal die voorwaardes wat belangrik is vir die suksesvolle implementering 

van sodanige diens vasgestel moet word. Volgens Ryan (1978:101) is daar drie 

hoofmomente vir die implementering van 'nguidance service system, naamlik: 
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• voorbereiding 

• instelling 

• instandhouding 

Die implementeringsbeginsels, soos deur Ryan voorgestel. moet vanaf die makrovlak (die 

staat) na die mikrovlakke (soos skoolklinieke en skoolvoorligting) deurgetrek word. 

Hierdie navorsing beoog dus om die sake wat nodig is om 'n sielkundige en 

voorligtingsdiens binne die nuwe Suid-Mrikaanse bedeling te verwesenlik, uit te lig en te 

omskryf. 

Die belangrikste saak is 'n positiewe ingesteldheid en opregte gesindheid met betrekking 

tot sielkundige en voorligtingsdienste - van die hoogste gesagvlak in die regering tot op 

die grondvlak waar beraders in skole funksioneer. Die noukeurigste beplanning en 

uitvoering van die implementeringsaksie (en met die beste bedoelinge daarby) sal dus tot 

'n groot mate futiel wees indien die gesindhede en houdings van alle onderwysbelang

hebbende partye nie een van positiewe gesindheid en samewerking is nie. 

The hurts are deep, emotions run high, and the obstacles to understanding 

and shared debate are massive. But there is also hope, because in spite of 

the slogans and the rejection of much of what at present is schooling, there 

is a common appreciation of the fundamental importance of education and 

what it could contribute in a regenerated society (Hartshorne 1989:28). 

'n Tweede belangrike saak watter sprake kom, is dat die implementeringskoste so laag 

as moontlik gehou moet word. Daarom moet bestaande strukture en beskikbare dienste 

sover moontlik ingespan en aangewend word. Stone (1981 :98) betrag die saak soos volg: 

Onderwysbesluitnemers sluit op een of ander wyse by die verlede aan, by 

'n onderwyspraktyk wat 'n historiese ontwikkeling deurloop het op grand 

waarvan bepaalde praktyke, voorkeure en afkeure pas verklaar kan word. 

Besluitnemers sluit daarby aan en ontwikkel die bestaande strukture na 

vorm en· inhoud om in die hede en in die verwagte toekoms doeltreffende 

onderwys te voorsien. 



15 

(6) Hoe moet die sielkundige en voorligtingsdiens in die nuwe Suid-Afrik:aanse 

onderwysbedeling daar uitsien? 

Al die komponente van 'n sielkundige en voorligtingsdiens moet ondersoek word. Dit sluit 

onder meer die organisasie, funksionering, finansiering, onderwysbeleid en -wetgewing, 

bestuurs- en administratiewe strukture in. Hierdie navorsing moet uitloop op aanbevelings 

van hoedanig 'n sielkundige en voorligtingsdiens in die nuwe onderwysbedeling daaruit 

behoort te sien. 

(7) Watter moontlikhede tan 'n nuwe stelsel van sielkundige en voorligtingsdienste vir 

fonnele onderwysvoorsiening inhou? 

Volgens Davies (1991:11) het 11 
••• enige toekomstige onderwysbedeling, van watter aard 

ookal, weinig kans op sukses sonder doeltreffende hulpdienste. Die belangrikheid van die 

funksie wat Opvoedkundige Hulpdienste verrig, gaan toeneem en nie afneem nie". Dit mag 

egter nie uit die oog verloor word dat die moontlikhede wat 'n sielkundige en voorligtings

diens deur wetenskaplike beplanning en implementering kan ontsluit, in die moontlikhede 

en beperkinge van die nuwe onderwysbedeling opgesluit le nie. Indien daar 'n gunstige 

klimaat deur hierdie nuwe onderwysbedeling geskep word, behoort die sielkundige en 

voorligtingsdiens binne daardie onderwysstelsel die volgende oorhoofte moontlikhede in 

te hou: 

• doelmatige bestuurs- en administratiewe strukture 

• akademies en prof essioneel goedtoegeruste personeel 

• effektiewe aanwending van personeel, fasiliteite en hulpmiddels 

• skakeling met ander onderwysbelanghebbende strukture 

• sinvolle gemeenskapsbetrokkenheid soos skakeling met maatskaplike dienste en 

deelname aan konferensies 

• beskikbaarstelling van gespesialiseerde kennis en deskundige hulp aan 

onderwysleiers en inspekteurs, maar ook aan skole en individuele onderwysers 

• lewering van insette by die ontwikkeling van psigometriese toetse 

• toepassing van psigometriese toetse 

• identifisering, verwysing, plasing en terugplasing van gestremde leerlinge 
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verskaffing van persoonlikheidsvoorligting, opvoedkundige en beroepsvoorligting 

aan alle leerlinge 

terapeutiese hulpverlening aan elke kind in elke skool wat dit nodig het 

ONDERSOEKMETODES 

Uteratuurstudie 

Inligting is hoofsaaklik versamel deur 'n literatuurstudie van boeke, tydskrifartikels en 

navorsingsverslae. Primere en sekondere bronne is bestudeer. Wat multikulturele terapeu

tiese hulpverlening betref, is hoofsaaklik: van buitelandse publikasies gebruik gemaak, 

aangesien min plaaslike navorsing op hierdie gebied gedoen is. 

1.5.2 Veldstudie 

Aanvullend tot die literatuurstudie is 'n kwalitatiewe ondersoek uitgevoer. Die tegniek wat 

gebruik is, is ongestruktureerde in-diepte onderhoude met informante. Hierdie informante 

is kundiges uit die akademiese wereld, sowel as uit die geledere van die sielkundige en 

voorligtings- en onderwyspraktyk. 

1.5.3 Eie ervaring 

Die navorser is 'n geregistreerde opvoedkundige sielkundige by die SAGTR. Sy ervarings

veld dek die volgende: ses jaar se persoonlike ervaring van die praktyk van sielkundige 

en voorligtingsdienste in Namibie; vyf jaar soortgelyke ervaring in die Transvaalse 

Onderwysdepartement wat as agtergrondkennis van die praktyk van sielkundige en 

voorligtingsdienste fungeer. 

1.6 NAVORSER SE AANNAMES 

Dit is nie die doel van hierdie navorsing om 'n waarde-oordeel oor die nuwe onderwys

bedeling uit te spreek nie, maar om dit as 'n gegewe te aanvaar waarbinne sielkundige en 

voorligtingsdienste vergestalting moet vind. Hierdie ondersoek vind binne die raamwerk 

van die volgende aannames en veronderstellings plaas: 

• dat daar 'n stabiele politieke klimaat in die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling heers, 

sodat mense in vryheid en vrede kan leef 
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dat die nuwe bedeling die beskawingspeil in hierdie land verhoog en ontwikkeling 

stimuleer 

• dat 'n sentrale regering die nasionale beleid en wetgewing bepaal en oorkoepelende 

bestuurs-administratiewe funksies hanteer 

• dat mag afgewentel word na provinsiale owerhede 

• dat daar een onderwysministerie sal wees wat op nasionale vlak beleid en 

standaarde vasstel, maar dat 'n provinsiale owerheid binne hierdie beleid oor die 

bevoegdhede sal beskik om onderwys in die provinsie te reel 

1. 7 AFBAKENING VAN DIE STUDIE 

Die navorsing ondersoek die implementeringsmoontlikhede van 'n sielkundige en voor

ligtingsdiens in die nuwe onderwysbedeling aan die hand van algemeen-geldende 

doelstellings en funksies van 'n sodanige diens. Die realisering hiervan in die praktyk 

geskied aan die hand van die analisering van: 

(1) die Suid-Afrikaanse onderwysgeskiedenis met verwysing na die histories-politiese 

omstandighede 

(2) die historiese ontwikkeling van sielkundige en voorligtingsdienste binne die Suid-

Afrikaanse (onderwys)konteks 

(3) die effek en resultaat van die nuwe politiese bedeling 

(4) die doelstellings en organisasiestrukture van sielkundige en voorligtingsdienste 

(5) die aard en funksionering van sielkundige en voorligtingsdienste in 'n multi

kulturele samelewing. 

Hierdie verkree perspektiewe rig onderhawige navorsing om 'n voorstelling te kry van die 

eise en verwagtinge, asook van die staatkundige-en onderwysomstandighede waarbinne 'n 

sielkundige en voorligtingsdiens uiteindelik vergestalting moet vind. Onderhawige 

navorsing is dus afgestem om uit die resultate en perspektiewe van hierdie ondersoek 

aanbevelings te maak met betrekking tot die strukture en funksionering van sielkundige en 

voorligtingsdienste in die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling. 
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1.8 ORDENING 

In hoofstuk 2 word die doelstellings van 'n sielkundige en voorligtingsdiens ondersoek. 

Voortspruitend uit die doelstellings en aan die hand van 'n vereenvoudigde organigram 

word die taakomskrywings van professionele persone binne die sielkundige en 

voorligtingsdienste ge1dentifiseer. 

Hoofmomente in die Suid-Afrikaanse onderwysgeskiedenis word in hoofstuk 3 uitgelig. 

Binne hierdie konteks word die historiese ontwikkeling van sielkundige en 

voorligtingsdienste bespreek. Hierdie hoofstuk sluit af met 'n bespreking van enkele 

modelle vir sielkundige en voorligtingsdienste in die nuwe onderwysstelsel. 

In die eerste afdeling van hoofstuk 4 word die opgaaf van multikulturele terapeutiese hulp

verlening ondersoek. In die tweede afdeling word die terapeutiese berading aan 

minderheidsgroepe in die Verenigde State van Amerika spesifiek onder die loep geneem. 

In hoofstuk 5 word die kwalitatiewe navorsingsmetode beskryf en die navorsingsontwerp 

uiteengesit, terwyl die aanbieding van inligting wat van informante verkry is, in hoofstuk 

6 beskryf word. 

In hoofstuk 7 word volstaan met 'n samevatting en aanbevelings om aan die doelstellings 

van die navorsing, soos in paragraaf 1.4 uiteengesit, te voldoen. 

1.9 BEGRIPSVERKLARINGS 

1.9.1 Opvoedkundige hulpdiens 

Die terme opvoedkundige ondersteuningsdiens en opvoedkundige hulpdiens is sinonieme 

wat dikwels gebruik word om die entiteit van sielkundige en voorligtingsdienste aan te dui. 

So gebruik Van Schalkwyk (1986:163) die term opvoedkundige ondersteuningsdiens, 

terwyl die Transvaalse Onderwysdepartement (TOD) voorkeur aan die benaming 

opvoedkundige hulpdiens gee. 

Dit is egter nodig om bogenoemde terme van nader te ondersoek. Hier is sprake van 'n 

hulpdiens of ondersteuningsdiens wat 'n komponent van die onderwysstelsel vorm. 
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Volgens Van Schalkwyk (1986:163) is ondersteuningsdienste wesentlik onderwys

gekwalifiseerd. Dit is daar ter wille van en tot die ondersteuning van opvoedende 

onderwys. Elke ondersteuningsdiens verrig 'n bepaalde taak in belang van opvoedende 

onderwys. Inderdaad is ook die onderwysmediadiens of die skoolreisdiens hulpdienste wat 

betrokke by die opvoedingsgebeure is en op sigself as opvoedkundige hulpdienste beskou 

moet word (vgl par 2.2). 

Dit kan wees dat die Transvaalse Onderwysdepartement 'n betekenisverruiming aan die 

woord hulpdiens wou gee om daarmee te impliseer dat dit bier om hulpverlening van 'n 

sielkundige of voorligtingsaard gaan. Du Plessis (1991:3-4) bevestig hierdie vermoede 

wanneer hy verklaar: 

Die bystand of ondersteuning in terme van die begrip Opvoedkundige 

Hulpdiens is egter opvoedkundig van aard en kan dan as opvoedingshl1.19 

bestempel word ... Daar moet ook op gel et word dat hulp dus gebied word 

aan kinders, ouers en skole en dit geskied op 'n pro-aktiewe basis, met 

ander woorde voorkomend, (voordat probleme geidentifiseer word) en 

andersyds wanneer leerlinge reeds wangedrag openbaar wat dan onder·die 

aandag kom deur 'n gemotiveerde aanmelding deur die skool of ouer. 

Ook Nieuwenhuis et al (1984:93-94) staaf dat die term hulpdiens in Opvoedkundige 

Hulpdiens, soos deur die TOD gebruik, na hulpverlening van 'n sielkundige of voor

ligtingsaard verwys en nie na die stelsel van ondersteuningsdienste wat in 'n 

onderwysstelsel aangetref word nie. Dit verleen egter aan die term hulpdiens 'n konnotasie 

wat verwarrend inwerk op die presiese betekenis van hierdie term as 'n gedefinieerde 

begrip in die onderwysstelselkunde. 

'n Logiese afleiding in die gebruik van die begrip opvoedlcundige hulpdiens sou dus wees 

dat hierdie term 'n sekere mate van eksklusiwiteit aan die sielkundige en voorligtingsdiens 

heg deurdat die term nou 'geannekseer' word deur 'n spesifieke diens in die onderwys. 

Tog kin dit nie, want onder andere is jeugweerbaarheid en die skoolmediadiens betrokke 

by die opvoedingsgebeure in die onderwys, en moet dit uiteraard ook opvoedlcundige 

hulpdienste wees. So sien Niemann en Van Tonder (1989:352) byvoorbeeld die 
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opvoedkundige hulpdiens onder andere as biblioteekdienste, sentrums vir visuele 

hulpmiddels en die vervaardiging van onderwysmedia soos skyfies, radio- en televisie

programme en plakkate. 

Van Niekerk (1986:29) stel 'n ander perspektief: 

Om die plek van die sielkundi'ge georienteerdheid van bogenoemde 

dissiplines te probeer wegdink in die onderwysstruktuur en -praktyk is daar 

in sommige onderwysdepartemente daartoe oorgegaan om enige verwysing 

na 'sielkundige' in die posbenaminge van diegene wat kinders met 

ontwikkelingsprobleme professioneel moet help, uit te skakel. Bestaande 

klinieke van die 'skoolsielkundige en voorligtingsdiens' is omskep in 

'onderwyshulpsentra'. By hierdie sentra is 'gekamoefleerde' opvoed

kundige..,sielkundiges as 'gespesialiseerde' onderwysadviseurs in diens. 

Bostaande omskrywings en analise toon dat die begrip opvoedkundige hulpdiens nie 'n 

voldoende en raakvat-beskrywing van hierdie diens is nie. Voorts is dit verwarrend ten 

opsigte van die algemene gebruik van 'n (skoo/)sielkundige en voorligtingsdiens as term. 

Die begrip opvoedkundige hulpdiens word dus nie in hierdie navorsing gebruik nie, maar 

eerder sielkundige en voorligtingsdiens. Laasgenoemde term is die meer algemeen

aanvaarde en bekende gebruiksvorm (vgl Nieuwenhuis et al 1984:vii-xi). 

1.9.2 Opvoedkundige leiding 

In aansluiting by die begrip opvoedkundige hulpdiens het die TOD die term opvoedkundige 

leiding in skole ingevoer. Volgens Jacobs (1981:1) behels dit dat 

... daadwerklike pogings aangewend (word) om die opvoedingsfunksie van 

die skool ook beter te beplan en te organiseer en is 'n spesiale program 

daarvoor ontwerp. Opvoedkundige leiding is dus die program wat saam

gestel is om die opvoedingsaksies binne die skool saam te snoer, te 

koordineer en beter te organiseer. As sulks omsluit hierdie program die 

hele voorligtingsaksie en voogstelsel binne die skool en streef na die 

weerbaarmaking van die jeug deur die opvoeding heen. 
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Die persoon in beheer van opvoedkundige leiding word dan ook normaalweg in 'n 

bevorderingspos aangestel as die departementshoof: opvoedkundige leiding. Hierdie 

departementshoof is dan verantwoordelik vir die totale opvoedkundige leiding wat 

algemene skoolvoorligting, beroepsvoorligting, berading met ouers en leerlinge. 

jeugweerbaarheid en kadette insluit. Dit wil lyk asof daar wegbeweeg is van die begrippe 

school counsellor en skoolvoorligter. Skoolvoorligting is nou maar net 'n deel van die 

pligstaat van die departementshoof: opvoedkundige leiding. Hierdie departementshoofde 

het 6f nie belangstelling om 'n skoolvoorligter te word nie. 6f nie die nodige akademiese 

kwaliftkasies en professionele opleiding hierin nie. Dit word dikwels veel eerder as 'n 

trappie in die bevorderingshierargie van die onderwysstelsel gesien - 'n soort tussenstap 

tot adjunkhoof of skoolhoof. Soos dit in hierdie navorsing aangedui word, is dit 'n 

onaanvaarbare praktyk. As sodanig is die instel van 'n departementshoof· opvoedkundige 

leiding 'n positiewe stap, maar die vertrekpunt is verkeerd. Opvoedkundige leiding kan nie 

gelykgestel of in dieselfde konteks as skoolvoorligting gebruik word nie, en net so kan die 

departementshoof: opvoedkundige leiding nie as 'n kwasie-skoolvoorligter die taak enrol 

van die skoolvoorligter oomeem nie. 

Daar is dus nie 'n probleem met die gedagte van opvoedkundige leiding nie, dog om skool

voorligting te reduseer tot slegs.een van die aspekte van 'n onderwyser se pligstaat. is nie 

in belang van opvoedende onderwys nie. •n Persoon wat belangstel in skoolvoorligting (en 

die gepaardgaande sielkundige en voorligtingsdienste). moet hierdie beroepsrigting binne 

die onderwys as 'n kategoriese loopbaankeuse uitoefen. Dan kan so 'n persoon die nodige 

akademiese en professionele kennis en vaardighede deur tersiere opleiding verwerf. In die 

verband het die Werkkomitee: Voorligting (RGN 1981b:132) uitgewys 

... dat Skoolvoorligting 'n vak in sy eie reg met 'n eie studieterrein is. Die 

omvang van die vak is egter so groot dat die gevaar bestaan dat die 

aanbieding daarvan, veral deur ontoereikende opgeleide voorligter

onderwysers. maklik kan uitloop op algemeenheid en oppervlakkigheid. 

Die term skoolvoorligting is ook 'n gebruiksterm met 'n spesifieke betekenis wat al oor 

'n lang tydperk in die wetenskap, sowel as die volksmond gevestig is. Die term 

opvoedkundige leiding het sy plek· in die onderwys, maar is nie per definisie 
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skoolvoorligting nie (vgl Nieuwenhuis et al 1984; RGN 1981b; Spies 1970; Van der Walt 

1979). 

1.9.3 Sielkunde 

Sommige sielkundiges en universiteite teken beswaar aan teen die gebruik van sieflamdige 

of sielk;u,nde ten opsigte van psigologie as term. Die rede wat aangevoer word vir hierdie 

'verkeerde' term, is dat dit die k;u,nde (wetenskap) van die siel veronderstel en eerder in 

die teologie tuishoort. Daarom sou die term psigologie 'n meer aanvaarbare wetenskaplike 

term wees (vgl byvoorbeeld psychology in Engels). Psigologie dui op die logos (kennis/ 

wetenskap) van die psige (die innerlike leefwereld van die mens). 

Die Verldarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT 1984:961) definieer 

sielk;u,nde soos volg: 

Leer van die wese en die eienskappe van die menslike gees; psigologie. 

Die term siel word gedefinieer as: 

1. Onstoflike deel van die mens, setel van die gevoel, die wil en die 

gedagte; lewende beginsel van Goddelike oorsprong wat as 

onsterflik beskou word ... 

2. Persoon, menslike individu ... 

3. Die vemaamste, onmisbaarste deel van iets; die werkende krag in 

iets; dryfkrag ... (HAT 1984:960). 

Psigologie word gedefinieer as: 

Wetenskap wat horn besig hou met 'n studie van die bewussyn; kennis van 

die mens se siel, gees, innerlik; sielkunde ... (HAT 1984:867) 

Die termpsige word soos volg deur die HAT (1984:866) omskryf: 

1. Menslike siel as setel van die bewussyn ... 

2. Binneste, innerlike ... 
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Volgens Louw (1982:voorwoord) word die termpsigologie deurverskeie taalkundiges bo 

sielku.nde verkies omrede psigologie semanties as meer korrek beskou word. Volgens 

Louw kan die (veral teologiese) byklanke van siel verwarring skep en is die term dus 

minder aanvaarbaar. Verskeie gesaghebbende woordeboeke gee aan die term psigologie 

voorkeur. Daarby het lande soos Nederland en Duitsland - wat ten opsigte van taal nou 

aan Suid-Afrika verbind is - reeds dekades gelede die onderskeie benamings zielku.nde en 

zeelenkunde weens onder andere die teologiese implikasies na psycho/ogle verander. 

Louw (l 982:voorwoord) noem dat die term psigologie ook beter aansluit by tientalle 

algemeen-erkende terme soos psigoterapie (ipv sielterapie). psigochirurgie (ipv 

sielchirurgie), psigodrama (ipv sieldrama), psigotegnikus (ipv sieltegnikus). psigoseksueel 

(ipv sielseksueel) en psigometrie (ipv sielmetrie). Die gebruik van die term psigologie is 

dus meer konsekwent. 

Die term psigologie het voorts verskeie ander (veral praktiese) voordele. In 'n tweetalige 

land soos Suid-Afrika is dit meer funksioneel ten opsigte van afkortings (vgl die huidige 

MP! vir Militere Psigologiese lnstituut en Military Psychological Institute). Daarbenewens 

is die term internasionaal maklik herkenbaar. Louw (1982:voorwoord) noem egter dat uit 

bogenoemde argumente nie afgelei kan word dat die term sielku.nde noodwendig as foutief 

beskou moet word nie. Sielku.nde is 'n ingeburgerde volksterm wat wyd in gebruik is. Op 

grond van tegniese en praktiese redes is die term psigologie egter meer aanvaarbaar. 

Teenstrydig hiermee is dat die beroepsraad bekend is as die Beroepsraad vir Sielku.nde en 

nie die Beroepsraad vir Psigologie nie. 

Ingevolge die Wet op Geneeshere, Tandartse en Aanvullende Gesondheids

beroepe, (Wet 56van1974) vaardig die Minister van Gesondheid regulasies 

uit betreffende die samestelling, werksaamhede, bevoegdhede en pligte van 

die Beroepsraad vir Sielkunde (Staatskoerant, 3 Desember 1976, No. R 

2327). Hierdie statutere liggaam hou 'n register van gekwalifiseerde 

sielkundiges en le die voorskrifte neer vir die minimum akademiese en 

praktiese opleidingskwalifikasies vir registrasie (Kriegler 1986: 356). 
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Hieruit kan afgelei word dat 'n persoon registreer as 'nsielkundige en nie as 'npsigoloog 

nie. 

Uit hoofde van die voorafgaande, maar ook omdat die term sielkunde so 'n ingeburgerde 

term is in die volksmond, die literatuur en die onderwys, sal in hierdie navorsing die term 

sielkunde as begrip gebruik word. Hiermee word glad nie bedoel dat die term psigologie 

verkeerd is of nie gebruik kan word nie. Hierdie ondersoeker voorsien dat psigologie in 

die toekoms moontlik algemeen aanvaar en in die plek van sielkunde gebruik sal word. 

1. 9 .4 Skoolsielkundige 

Die begrip slroolsielkundige is 'n baie bekende. Tog hang daar 'n vraagteken oor die 

gebruik van die term. Volgens Nieuwenhuis et al (1984:89) het die voormalige Oranje

V rystaatse Onderwysdepartement as minimum vereistes vir 'n skoolsielkundige bepaal 'n 

honneursgraad in sielkunde en 'n onderwyskwalifikasie. Die skoolsielkundige is egter sterk 

aanbeveel om 'n meestersgraad in sielkunde te verwerf. 

Nieuwenhuis et al (1984:46) noem dat die volgende riglyne by die voormalige 

Departement van Nasionale Opvoeding ten opsigte van die slroolsielkundige aanvaar is: 

'n Honneursgraad in Sielkunde, 'n onderwysdiploma en vyf jaar diens

ervaring word vereis vir aanstelling. Registrasie by die SA Geneeskundige 

en Tandheelkundige Raad asook as psigometris word sterk: aanbeveel. 

Die destydse N atalse Onderwysdepartement stel dit soos volg: 

Vir aanstelling as assistent-skoolsielkundige en skoolsielkundige word 'n 

honneursgraad in Sielkunde plus 'n onderwysdiploma en toepaslike ervaring 

vereis. Gedeeltelike registrasie by die SA Geneeskundige en Tandheel

kundige Raad is 'n sterk: aanbeveling (Nieuwenhuis et al 1984:79). 

Die Werkkomitee: Voorligting (RGN 1981b:5) gebruik in hulle verslag die term 

skoolsielkundige deurgaans om die persoon aan te dui wat op daardie stadium aan die 

skoolkliniek verbonde was. 
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Miiller (1986:4-9), verbonde aan die Regeringsdiens van die destydse Suidwes-Afrika, 

noem dat die minimum-aanstellingsvereiste vir 'n skoolsielkundige verbonde aan sy 

onderwysdepartement 'n kategorie E-indeling is. Dit vereis 'n nagraadse of ander 

gespesialiseerde opleiding in 'n toepaslike rigting, waarby ook onderwysopleiding ingesluit 

is. 

Hierdie navorser is die mening toegedaan dat die lukraak gebruik van die term skool

sielkundige reeds baie skade aan die professionele beeld van die sielkundige berokken bet. 

Onderwyser-voorligters, skoolvoorligters, beroepsleiers en enige persoon wat in hierdie 

beroepsveld beland bet, word maklik oor die boeg van skoolsielkundige gegooi. Ander 

terme soos onderwyser-sielkundige bet hieruit ontwikkel en rig net verder skade aan. Dit 

is ondenkbaar dat die mediese professie iemand sal toelaat om na willekeur die term dokter 

te gebruik. Tog word vereis dat die siellcundige, net soos die medikus, by die 

Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad (SAGTR) moet registreer 

voordat by mag praktiseer. Louw (1982:5) konstateer die volgende: 

Die vereiste om as opvoedkundige psigoloog by die SAGTR geregistreer 

te word, is 'n goedgekeurde meestersgraad in die psigologie of opvoed

kunde en 'n internskap van minstens 18 maande by 'n goedgekeurde 

instansie soos 'n kinderleidingskliniek aan 'n universiteit of minstens vyf 

jaar ondervinding in die opvoedkundige psigologie. In gevalle waar die 

persoon egter nie aan al die vereistes voldoen nie, maar tog sekere meriete 

bet, kan 'n sogenaamde beperkte registrasie by die SAGTR aan horn 

toegestaan word. In sulke gevalle geniet die persoon nie die volle 

professionele vrybede en voorregte van 'n ten voile geregistreerde 

opvoedkundige psigoloog nie, byvoorbeeld by mag nie privaat praktiseer 

nie. 

Onderwysdepartemente vind in bogenoemde klaarblyklik goedkeuring om die term skool

sielkundige te gebruik. Millier (1986:7) wys egter daarop dat die gebruik van hierdie term 

problematies is: 

So byvoorbeeld het ons enkele weke gelede 'n navrae van die 

Geneeskundige en Tandheelkundige Raad hanteer, waarin beswaar gemaak 
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word daarteen dat die benaming skoolsielkundige gebruik word deur 

persone wat nie by die Beroepsraad vir Sielkunde geregistreer is nie. En u 

is daarvan bewus dat 'n persoon slegs kan registreer indien hy oor 'n 

meestersgraad in Sielkunde of Opvoedkundige Sielkunde beskik, plus 'n 

internskap deurloop het. 

Kriegler (1986:355) bevestig dat 

. . . registrasie by die Beroepsraad verpligtend volgens wet (is). Niemand 

wat nie by die Beroepsraad geregistreer is, mag as 'n sielkundige praktiseer 

in Suid-Afrika nie. 

Solank hierdie praktyk in die RSA toegelaat word, strek dit die geregistreerde sielkundige 

se beeld en werksaamhede in die onderwys tot nadeel. Registrasie as sielkundige is ook 

noodsaaklik om die klient en die kind te beskerm teen persone wat onvoldoende opgelei 

is. 

'n Aanverwante beswaar teen die gebruik van skoolsielkundige as·term is dat die SAGTR 

nie vir hierdie kategorie voorsiening maak nie. Teoreties het die begrip skoolsielkundige 

in die RSA dus nie bestaansreg nie. 'n Persoon wat in die opvoedkundige sielkunde 

opgelei is, kan as opvoedkundlge sielkundige by die SAGTR registreer. Daarom word in 

hierdie navorsing die term opvoedkundige sielkundige opgeneem en word die gebruik van 

skoolsielkundige in die ondersoek uitgesluit. 

In die lig van bostaande bespreking dien dit gemeld te word dat onderhawige navorser nie 

per definisie teen die term skoolsielkundige gekant is nie, maar teen die onoordeelkundige 

aanwending van hierdie begrip. Die ondersoeker voorsien dat die term skoolsielkundige 

in die toekoms te voorskyn kan tree as 'n gespesialiseerde entiteit in die opvoedkundige 

sielkundige veld. Bardon (1989:1) beskou die skoolsielkundige as 'n applied educational 

psychologist wat 'n besliste bestaansreg het as 'n professionele sielkundige. Die vereistes 

vir die heringebruikneming van hierdie term sal dus wees dat die skoolsielkundige se 

professionele werksveld duideliker omlyn moet word en dat hy of sy, net soos enige ander 

sielkundige, by 'n nasionale sertifiseringsraad geregistreer moet word. 



1.9.5 Opvoedkundige sielkundige 

Dis reeds aangetoon (par 1. 9. 4) dat slroolsielkundige nie 'n geskikte tenn is nie. In hierdie 

studie word opvoedkundige sielkundige gebruik om daardie geregistreerde sielkundige aan 

te toon wat in die onderwys betrokke is. Dit mag gebeur dat 'n voorligtingsielkundige ook 

aangestel word, maar in hoofsaak is dit die opvoedkundige sielkundige wat deel van die 

onderwysstelsel is. 

Die benaming opvoedkundige sielkundige dui daarop dat hierdie professie op twee bene 

staan, naamlik die opvoedkunde en die sielkunde. Van Niekerk (1986:38) stel dit soos 

volg: 

Veral het die praktykgerigte psigologieperspektiewe ook reeds 'n ver

skeidenheid gesofistikeerde evaluerings- en intervensieprosedures 

daargestel, wat 'n onmisbare komponent is by die analisering en opheffing 

van persoonsafwykendheid. Aangesien dit telkens ook nodig is om die 

besondere afwykende kind se persoonspotensiaal en -vol trekking te analiseer 

en te bepaal, word die ganse veld van sielkundige toetsing betree ... dit wil 

se alle prosedures ter verkryging van 'n geldige en betroubare persoons

beeld. Voorts moet daar ook aangesluit word by intervensieprosedures, 

waarmee die hele spektrum van psigoterapie en aanverwante prosedures 

betrek word ... 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die opvoedkundige sielkundige onderle moet wees 

in opvoedkundige grondslae, maar ook moet beskik oor die nodige sielkundige opleiding, 

kennis en vaardighede. 

Vir sover die praktiserende opvoedkundige-sielkundige horn in die praktyk 

beroep, beroep hy horn eintlik op een of ander verbesondering van 

sielkundige en opvoedkundige makrostrukture. Daarom moet hy 

noodwendig vertroud wees met die pedagogiese kategoriee as sodanig en 

hoe hulle in onderlinge verband staan. Daarbenewens moet hy ook 

diepgaande kennis he van die sielkundige makrostrukture, en ook in 

kategoriale verband kan aantoon hoe die kind se persoonsvoltrekking en 
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-ontwikkeling deur die opvoedingsvoltrekking geraak word (Van Niekerk 

1986:41). 

Bostaande stellings maak dit duidelik dat die opvoedlcundige siellcundige as volwaardige 

sielkundige in hierdie professie staan. Daarom is dit ook die plig van die opvoedkundige 

sielkundige in die onderwys om jaloers te waak oor sy professie en met toewyding sy 

professionele verantwoordelikheid en integriteit te handhaaf en 'n hoe standaard van 

hulpverlening te verskaf. 

Dit is dus belangrik dat die opvoedkundige sielkundige verplig word om by die Suid

Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad te registreer. 

Erkenning van die feit dat die openbare belang dit noodsaak dat 

bekwaamheid in bepaalde beroepe wetlik afgedwing moet word, het gelei 

tot wetgewing wat registrasie vereis as voorwaarde vir die beoefening van 

daardie beroepe. Dit is 'n oortreding waarvoor 'n persoon krimineel 

vervolg kan word om die benaming sielkundige, dokter, prokureur 

ensovoorts te gebruik as hy nie sodanig geregistreer is nie (Kriegler 1984: 

346-347). 

Die opvoedlcundige siellcundige word dus in hierdie navorsing gesien as die persoon wat 

by die SAGTR geregistreer is en wat voldoende akademies en professioneel opgelei is om 

gespesialiseerde opvoedkundige sielkundige hulpverlening te verskaf. 

1.9.6 Skoolvoorligter 

Die term skoolvoorligter is 'n begrip wat nie vanselfsprekend as die enigste term aanvaar 

word nie. 

Waar daar in hierdie handleiding na skoolvoorligter/voorligter verwys 

word, het dit uitsluitelik betrekking op daardie persoon/persone verbonde 

aan skole wat verantwoordelikheid aanvaar vir die 'vak' voorligting op 

skool ( voorligting-onderwyser, voorligter-onderwyser, onderwyser

voorligter, onderwyser-sielkundige) (Haasbroek et al 1980:v). 



29 

Hierdie gebruik van verskillende terme vir dieselfde entiteit is tans nog nie opgelos nie. 

Die onsamehangende aanwending van vakterminologie oor dekades been vra d.at 

wetenskaplike besinning oor die korrekte term verkry word. Uit die bespreking van die 

terme skoolsielkundige (par 1. 9. 4) en opvoedkundige sielkundige (par 1. 9. 5) is dit duidelik 

dat 'n term soos onderwyser-sielkundige onaanvaarbaar en selfs 'onwettig' is. 

Die Werkkomitee: Voorligting van die RGN (1981b:5) definieer die term skoolvoorligter 

soos volg: "Skoolvoorligter is die posbenaming wat voorgestel word vir die persoon wat 

verantwoordelikheid moet aanvaar vir algemene skoolvoorligting." Voorts sien hierdie 

Werkkomitee algemene skoolvoorligting as die uitkenning van en hulpverlening aan 

leerlinge met probleme, asook om leerlinge te begelei om die eise van die lewe te verken 

en te begryp. Die term skoolvoorligter word dus gebruik om daardie persoon te 

identifiseer wat aan 'n sentrum verbonde is en algemene skoolvoorligting hanteer. Dit is 

egter nie duidelik nie of die begrip sentrum verwys na 'n onderwyshulpsentrum (soortgelyk 

aan 'n skoolkliniek) of verwys na die skoolvoorligtingsentrum wat fisies by die skool 

aanwesig is. Hierdie vaagheid vereis 'n meer eksakte omskrywing en 'n verheldering van 

die begrip. 

Nog 'n bekende term, naamlik die van voorligtingonderwyser word gebruik om die 

persoon aan te dui wat skoolvoorligting by skole behartig. Hierdie persoon is verbonde aan 

'n spesifieke skool. Die Werkkomitee: Voorligting van die RGN (1981b:5) noem dat 

voormalige onderwysdepartemente van verskillende soorte terme gebruik maak om 

sodanige persone aan te toon. So is die term departementshoof: opvoedkundige leiding in 

die destydse TOD gebruik. 

In Engels word school counselling en school guidance vir die term voorligting gebruik. 

Die terme school counsellor en guidance counsellor is die eweknie vir die term 

skoo/voorli'gter. Veral die term school counsellor is 'n bekende begrip wat aandui dat 

hierdie persoon gespesialiseerde dienste en hulpverlening in die skool aanbied (vgl Allen 

& James 1990:184-191; Carlson 1989:7; O'Leary 1990:261). 
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Die gebruik van skoolvoorligter is daarom in die Afrikaanse idioom 'n bruikbare en 

doelmatige woord waaraan 'n presiese betekenis geheg kan word. Die ordelose gebruik 

van verskillende begrippe kan in skoolvoorligter 'n saambindende norm vind wat aan al 

die standaarde voldoen. Die term skoolvoorligter dui vir die gebruiker hiervan aan dat hy 

spesifiek te doen het met 'n voorligter, en nie met 'n onderwyser of 'n sielkundige of 

enige iemand anders nie. Die insluiting van skool in hierdie begrip verwys na die 

voorligter wat spesifiek in die skool sy taak vervul. Daar kan dus geen twyf el oor die 

werkveld van die skoolvoorligter wees nie. 

In hierdie navorsing word ook na die moontlikheid van die sertifisering van 

skoolvoorligters gekyk. Dit sal die belangrikheid van die korrekte gebruik van hierdie term 

net verder onderstreep. Om te kan registreer as skoolvoorligter, behoort sodanige persoon 

aan sekere minimum akademiese en professionele standaarde te voldoen en behoort hy 

onder andere verbind te word aan 'n etiese gedragskode (vgl Brown 1989:50-52; Hays 

1980:257; Marais 1987:86). 

In hierdie ondersoek word deurgaans die term skoolvoorligter gebruik om die persoon aan 

te dui wat in 'n milieu van 'n skool die taak van skoolvoorligting behartig. Hierdie 

benaming word verkies bo die van voorligtingonderwyser, juis om weg te kom van die 

idee dat dit net nog 'n onderwyser is. 

1. 9. 7 Skoolvoorligting 

Die saamgestelde begrip skoolvoorligting dui daarop dat hier 'n aktiwiteit of proses is wat 

as voorligting gekwalifiseer kan word. Dit toon egter ook aan dat hier 'n spesifieke vorm 

of soort voorligting ter sprake is, naamlik skoolvoorligting. Waar voorllgting dus 'n 

breedvoerige en omvattende beskouing is, wys die begrip skoolvoorligting op 'n enger 

betekenis. 

Dit is interessant, maar ook betekenisvol, dat die term skoolvoorligting nie in die 

Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse taal (Odendal et al 1984), of in die 

Psigologie-woordeboek (Gouws et al 1982) opgeneem is nie. Hierdie feit lei tot 'n 
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belangrik:e kernvraag. naamli.k of die algemeen bekende tenn skoolvoorligting enige 

relevansie en bestaansreg in die opvoedkunde of in die sielkunde het. 

Reeds aan die begin van die tagtigerjare het Kruger (1980:1) genoem dat die begripskool

voorligting aandui dat bier sprake is van voorligting in die opvoedingsituasie en dat dit dus 

ander vonne van voorligting uitsluit. Du Toit (1977:3-4) .maak egter van die begrippe 

voorligtingsielkunde of sie/kundige voorligting gebruik, eerder as van die term skoolvoor

ligting. 

Die RGN (1981b:4) noem dat die begrip skoo/voor/igting oorsee, asook deur die 

verskillende onderwysdepartemente in Suid-Afrik:a, verskillend geinterpreteer word. Dit 

sou dus een of meer van die volgende kan beteken: 'n hulpdiens wat gerig is op leerlinge 

met probleme en/of beroepsvoorligting en voorligting ten aansien van etiese, morele en 

ekonomiese aspekte. As operasionele definisie is die volgende definisie van 

skoo/voorligting aanvaar: 

Skoolvoorligting is 'n praktyk en proses waardeur die leerling op so 'n 

wyse in aanraking gebring word met die realiteite van die leefwereld dat hy 

vaardighede binne die opvoedkundige, persoonlike en sosiale sfere en die 

arbeidswereld kan rig ten einde effektief te orleef (dws selfverwerkliking) 

(RGN 1981b:6). 

Skoo/voorligting word bier as 'n oorkoepelende term gedefinieer en gebrui.k. Hiennee 

word nie net bedoel die voorligting wat in die skool plaasvind nie, maar sluit onder meer 

'n gespesialiseerde beroepsvoorligtingsdiens, 'n gespesialiseerde skoolvoorligtingsdiens, 

'n algemene skoolvoorligtingsdiens, skoolsielkundiges verbonde aan skoolklinieke en 

kinderleidingklinieke, spraakterapeute en arbeidsterapeute in (RGN 1981b:l60-167). 

In teenstelling met bostaande beskrywing en siening van die RGN beskou Van der Walt 

(1979:3-4) skoolvoorligting as '"n deel van 'n groter program wat spesifiek deur die skool 

behartig word". Hierdie 'groter program' sluit die totale weerbaarmaking van die kind in; 

so sien Van der Walt (1979:12) die taak van skoolvoorligting ondere andere as die 
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bestendiging van nasionale sekuriteit. Skoolvoorligting word egter binne die skoal en deur 

personeel verbonde aan die skoal hanteer. 

Skoolvoorligting, soos wat dit deur die skoolvoorligter aangebied word, bestaan uit drie 

komponente: 

• persoonlikheidsvoorligting 

• opvoedkundige voorligting 

• beroepsvoorligting 

Sommige outeurs beskou opvoedkundige voorligting en beroepsvoorligting as 'n eenheid, 

omdat 'n leerling se vakkeuse en vakprestasie in 'n groot mate sy naskoolse 

studiemoontlikhede en beroepsmoontlikhede bepaal. Persoonlikheidsvoorligting word ook 

in die literatuur as algemene skoolvoorligting aangegee. Skoolvoorligting kan derhalwe as 

bestaande uit die volgende twee komponente gesien word: beroepsvoorligting wat ook 

vakkeusevoorligting insluit en algemene skoolvoorligting (di persoonlikheidsvoorligting) 

wat begeleiding van die leerling tot optimale selfverwerkliking is. Die skoolvoorligter 

maak van groepvoorligting en individuele berading in skoolvoorligting gebruik (vgl Allan 

& James 1990:184-191; Brownell 1988:64-67; Miles 1986:100-104). 

1.9.8 Voorligtingonderwyser 

Soos reeds aangetoon (par 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6) kan 'n voorligtingonderwyser nie 'n 

opvoedkundige sielkundige of skoolvoorligter wees nie. Daar is ook aangedui dat ander 

terme soos voorligter, voorligter-onderwyser, onderwyser-voorligter en onderwyser

sielkundige verkeerdelik gebruik word. 

Die term voorligtingonderwyser word in hierdie navorsing gebruik om die onderwyser aan 

te dui wat die taak van skoolvoorligting moet hanteer, indien 'n skoolvoorligter nie 

beskikbaar is nie. Omrede die registrasie van skoolvoorligters wenslik is, kan nie aan enige 

onderwyser die benaming skoolvoorligter toegeeien word nie. Waar hierdie ondersoek 

toespits op die nuwe onderwysbedeling in die RSA en met die verwagte tekort aan 

skoolvoorligters, sal voorligtingonderwysers noodwendig aangewend moet word. Die 
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registrasie van skoolvoorligters kan as motivering vir baie onderwysers dien om hulself 

deur verdere opleiding as skoolvoorligters te bekwaam. 

Dit is belangrik dat onderwyspersoneel, ouers en kinders vertroue het in die 

skoolvoorligter. Dikwels is dit die skoolvoorligter wat sensitiewe sake, vertroulike 

aangeleenthede en professionele hulpverlening moet verskaf. Daarom is dit ook nodig dat 

die beroep van skoolvoorligter beskerm word. 

Soos reeds vermeld blyk dit dat die pos van voorligtingonderwyser in die praktyk dikwels 

gevul word deur pensionarisse, onervare onderwysers en selfs persone wat op ander vak

terreine gefaal het. Gegewens uit sekere provinies toon byvoorbeeld aan dat meer as die 

helfte van die onderwysers wat by beroepsvoorligting betrokke is, geen opleiding in die 

vak gehad het nie ... (RGN 1981b:l04). 

Kortom: 'n Voorligtingonderwyser is die onderwyser wat skoolvoorligting as nood

maatreel in die afwesigheid van 'n opgeleide skoolvoorligter hanteer. 

1. 9. 9 Skoolkliniekvoorligter 

Die term skoolkliniekvoorligter (kortweg kliniekvoorligter) is 'n nuwe woord wat vir die 

doel van hierdie studie geskep is. Hierdie navorsing stel dit ten doel om 'n eenvormige 

vakterminologie uit die warboel van terme te skep. Alhoewel skoo/kliniekvoor/igter 'n 

nu we term is, meen die navorser dat hierdie term verheldering teweegbring en onmisbaar 

is. Die skoolkliniekvoorligter is die persoon wat aan skoolklinieke verbonde is en onder 

andere as kliniese skoolsielkundige, sie/kundige, skoolsielkundige, skoo/voorligter, 

onderwysadviseur: voorligting (of sosiopedagoog), onderwysadviseur: ortodidaktiek (of 

ortodidaktikus), onderwysadviseur: /oopbaanaangeleenthede, onderwysadviseur: ortopeda

gogiek (of ortopedagoog), beroepsorienteur en beroepsleiers bekend staan en nie by die 

SAGTR as 'n opvoedkundige sielkundige geregistreer is nie. So kan 'n skoolkliniek

voorligter byvoorbeeld as 'n bevorderingspos vir die skoolvoorligter gesien word. Die 

ideale situasie sou egter wees dat al die skoolkliniekpersoneel (uitsluitend personeel soos 

spraakterapeute) as opvoedkundige sielkundiges geregistreer is en hierdie term dus as 

onnodig beskou kan word. 
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1.9.10 lntern-sielkundige 

Oor die term intem-sielkundige is daar eenstemmigheid: dit is 'n persoon wat as intem

sielk:undige by die SAGTR geregistreer is en besig is met 'n internskap na vyf jaar 

universiteitsopleiding (Botha 1983:2; Lauw 1982:5.) 

1.9.11 Berader 

Volgens Kruger (1974:8) is berading (counselling) pedoterapie wat gebaseer is op 

psigoterapie. Die persoon wat hierdie terapeutiese hulpverlening of berading verskaf, is 

dan die berader. In hierdie navorsing word die term berader as 'n versamelnaam gebruik 

vir al die persone wat op een of ander wyse binne die sielk:undige en voorligtingsdiens 

berading verskaf. Dit sluit dus die skoolvoorligter, skoolklinielcvoorligter en die 

opvoedkundige sielkundige in. 

1.9.12 Sielkundige en voorligtingsdiens 

Die sieninge en perspektiewe van verskillende onderwysdepartemente, opvoedkundiges en 

teoretici het daartoe gelei dat 'n verskeidenheid benaminge vir hierdie diens ontstaan het. 

Dit het oor 'n hele aantal jare geskied en tans is daar nie sprak:e van eenvormigheid nie. 

In die literatuur is daar nie 'n presiese afbakening tussen die terme skoo/sielku.ndige en 

voorligtingsdiens en 'nskoo/voorligtingstelsel nie. So beveel die Werkkomitee: Voorligting 

(RGN 1981b:107-122) die volgende aspekte aan as voorgestelde organisasie en beheer oor 

skoolvoorligting: 

• 'n algemene skoolvoorligtingsdiens 

• 'n gespesialiseerde beroepsvoorligtingsdiens 

• 'n gespesialiseerde skoolvoorligtingsdiens 

Volgens hierdie aanbevelings is die term skoolvoorligting 'n omvattende term wat onder 

andere insluit die voorligtingonderwyser op skoal, beroepsleiers, inspekteur van onderwys 

(beroepsvoorligting). beroepsvoorligtingsdiens, sielkundige en voorligtingsdiens en die 

personeel van die kinderleidingsklinieke en gesonclheidsdienste. 
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Nieuwenhuis et al (1984) betitel hulle navorsingswerk: Skoolvoorligtingste/se/s in die RSA. 

Tog word die verskillende onderwysdepartemente se dienste in hierdie navorsing as die 

bree begrip van skoolsielkundige en voorligtingsdienste hanteer. Hierdie paradoks vra om 

verheldering en uitklaring. 

'n Wesentlike probleem is dat in die literatuur en in ondersoeke die term skoolvoorligting 

of skoolvoorligtingsdiens gebruik word met dikwels 'n onduidelikheid van wat presies 

bedoel word. Reeds in 1970 ondersoek Spies (1970:38) die terminologie en bevind dat die 

term skoolvoorligtingsdiens die mees geskikte term is. Hy beskryf die doel van 'n sodanige 

di ens 

... as 'n diens binne 'n stelsel van sekondere onderwys ... om 'n hulpdiens 

te wees waardeur leerlinge ten aansien van onderwys- en beroepsaange

leenthede in die lig van hulle persoonstruktuur, voorgelig sal word, sodat 

hulle ooreenkomstig hulle bekwaamheid, aanleg en belangstelling en· die 

mannekragbehoeftes van die land gedifferensieerde onderwys kan ontvang 

om sodoende die doel met die onderwysstelsel te kan verwesenlik. 

Spies (1970:38) meen dat hierdie doel slegs kan verwesenlik as voorligting 'n diens binne 

die stelsel van sekondere onderwys as 'n opvoedkundige hulpdiens in a/le skole 

geimplementeer word. Hierdie diens moet deur gespesialiseerde persone gelewer word. 

Samevattend kan dus gestel word dat met 'n opvoedkundige diens daarna verwys word dat 

die voorligtingsdiens op dieselfde mensbeskouing en lewensopvatting gegrond moet wees 

as die van die onderwysstelsel... Met 'n hulpdiens in a/le skole word bedoel data/le 

primere en sekondere skole sodanige diens tot hulle beskikking moet he (Spies 1970:40). 

Meer as twee dekades later (en in retrospek) is dit nie duidelik wat Spies presies met die 

term skoolvoorligtingsdiens bedoel het nie. 

Die Werkkomitee: V oorligting (1981 :4) stel die problematiek rondom die term skoolvoor

ligting soos volg: 

Waar die begrip vir die huidige stelsel in sowel die RSA as in oorsese lande 

gebruik word, moet in ag geneem word dat die begrip oorsee en deur die 
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onderskeie onderwysdepartemente in die RSA verskillend geinterpreteer 

word. Skoolvoorligting kan derhalwe in die verband een of meer van die 

volgende beteken: 'n hulpdiens wat gerig is op leerlinge met probleme, 

enlof beroepsvoorligting en voorligting ten aansien van etiese, morele en 

ekonomiese aspekte. 

Solank daar 'n skoolvoorligter in 'n skool is wat skoo/voorligting aanbied, sal dit 

verwarrend inwerk op die term skoolvoorligtingsdiens wanneer dit as 'n omvattende begrip 

gebruik word. Die eertydse TOD het van hierdie terme wegbeweeg en opvoedlcundige 

hulpdiens en opvoedkundige /eiding as begrippe ingespan. In paragrawe 1.9.1 en 1.9.2 

word laasgenoemde terme bespreek, asook redes waarom dit nie in hierdie navorsing 

opgeneem word nie. 

Die term voorligting word gebruik om veral twee redes. In die eerste plek moet die 

omskrywing van die diens nie te omslagtig gemaak word nie. Daar moet gepoog word, 

met inagneming van die essensiele, om 'n kort maar treffende begrip daar te stel. 

Tweedens word die breer, oorkoepelende voorligtingsaksie van hierdie diens hierdeur 

veronderstel, wat ook skoo/voorligting insluit. Gouws et al (1982:325-326) definieer 

voorligting soos volg: 

Enige tegniek wat aangewend word om persone wat probleme ondervind en 

wat relatief vry van persoonlikheidsversteurings is, te help met keuses en 

aanpassings in belangrike lewensfere soos die opvoedkundige, beroeps- en 

huweliksituasie. Dit is dus in die eerste plek voorkomend van aard. In die 

voorligtingsproses kan gebruik gemaak word van onderhoude, biografiese 

gegewens, psigologiese toetse en advies. 

Oosthuizen (1979:6-7) sien voor/igtlng as 'n hulpverleningsaspek, 'n proses wat opeen

volgende aktiwiteit en doelgerigte praktisering insluit, wat 'n verhouding daarstel wat 

warrnte, empatiese begrip en aanvaarding van die een party deur die ander behels en wat 

'n ontwikkelingsaspek enlof aanpassingsaspek omvat. Voorligting kan in 'n een-tot-een

verhouding sowel groepsvoorligting wees, waar 'n professionele of ouer persoon aan 'n 

klient hulp verleen as die resultaat van voorligting die verbetering of verandering in die 
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klient se gedrag is. Hy meld dat daar in Engels tussen die begrippe guidance en 

counselling onderskei word, terwyl in Afrikaans net een begrip, naamlik voorligting 

bestaan. 

In hierdie verband verklaar Stead (1987:14) die verskil soos volg: 

Guidance and counselling are related and often overlap, but the two 

concepts should not be seen as synonymous. Guidance activities are 

generally of an organisational and administrative nature and include such 

activities as guidance teaching ... administering psychometric tests, organi

sing trips to career exhibitions and so on ... The primary function of the 

counsellor is to counsel students individually or in small groups in personal, 

educational, and vocational matters ... Guidance is more structured and less 

personal than counselling. 

Kruger (1978:3) sien voorligting as 'n individuele, sowel as 'n groepsaktiwiteit: 

Voorligting as opvoedingshandeling is verder 'n groepsaktiwiteit, waar die 

voorligteronderwyser met • n groep leerlinge te doen het en die aspekte van 

die program behandel wat hulle leen tot groepaanbieding. Maar V oorligting 

is veral ook gerig op die individuele leerling, sodat geleentheid geskep 

word om in 'n vertroulike situasie besondere aandag te skenk aan hierdie 

besondere kind met sy besondere behoeftes - iets wat in die groepsituasie 

nie moontlik is nie. 

In aansluiting hierby stel Gorton, Schneider en Fisher (1988:81) dit soos volg: 

Counseling and guidance is a process in which a professionally certified 

counselor works with students, individually or in groups, to assist them in 

resolving educational, vocational, personal, and social concerns in order to 

become mentally, effective individuals, who function at optimal levels in 

order to achieve full potential. In order to assist students. parents, and 

community agency personnel to help them create home and learning 

environments that enhance student growth and development. 
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Shertzer & Stone (1981:40) definieer voorligting as die proses om individue te help om 

hulself en hulle wereld te verstaan. 

Dit wil dus voorkom asof voorligting 'n baie funksionele term is om die totaliteit van 

voorligtingsaksies in 'n diens van hierdie aard aan te dui. Skoolvoorligting (par 1.9.9) 

daarenteen is die beste term om aan te toon dat dit ook 'n voorligtingsaksie is, maar dat 

dit spesifiek na die hantering van voorligting in die skool verwys. Skoolvoorligting is dus 

'n inherente en onlosmaaklike deel van 'n sielkundige en voorligtingsdiens. 

Hoekom word dan nie net die term voorligtingsdiens gebruik nie? Die rede hiervoor is 

dat voorligting 'n beperkende betekenis het en dat sielku.ndige hulpverlening 'n ander 

dimensie verleen wat 'n onontbeerlike rol in sodanige diens te vervul het. Dit is immers 

(opvoedkundige) sielkundiges wat geregistreer is by die SAGTR en wat onder andere van 

sielkundige toetsing en sielkundige tegnieke gebruik maak en aan 'n onderwysdepartement 

verbonde is. Dit is om die kind met die badwater uit te gooi wanneer nie erkenning gegee 

word aan die rol en taak van die sielku.ndige in hierdie opvoedkundige hulpdiens nie. Na 

aanleiding van die begripsverheldering rondom die terme sielku.nde (par 1.9.5) en 

skoolsielkundige (par 1.9.6) is dit voorts duidelik waarom die term sielku.ndige eerder as 

skoolsielku.ndige in die beskrywing van sielku.ndige en voorligtingsdienste gebruik word. 

In die lig van voorafgaande besinning behoort die gebruik van die term sielku.ndige en 

voorligtingsdiens op suiwer wetenskaplike gronde aanvaar te word. Die begrip sielkundige 

en voorligtingsdiens word dus as die mees geskikte term beskou om in hierdie navorsing 

opgeneem te word. Dit is ook 'n term wat al reeds lank in gebruik is, wat bekend in die 

onderwys en breer gemeenskap is en die minste verwarring veroorsaak. 

Vir die doel van hierdie studie lui die operasionele definisie soos volg: 'n sielku.ndige en 

voorligtingsdiens is 'n opvoedku.ndige hulpdiens wat gespesialiseerde hulpverlening op die 

opvoedku.ndige sielku.ndige en voorligtingsterrein /ewer, met inbegrip van spraakterapie, 

arbeidsterapie, skoolmaatskaplike werk en skoolvoorligting. 
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1.9.13 Skoolkliniek 

'n Aantal terme het in die Afrikaanse terminologie ontwikkel om min of meer dieselfde 

entiteit te omskryf: onderwyshulpsentrum; volwassene- en kindervoorligtingsentrum (adult 

and child guidance centre); skoolsielkundige en voorligti'ngsdiensklinieke; skoolvoor

ligti'ngskli'ni'ek; ki'nderlei'di'ngklinie/ce; kli'ni'ek; skoolldini'ek en pedagogi'ese hulpsentrum ( vgl 

Foley & Engelman 1990:43; Haasbroek 1980:72; Nieuwenhuis et al 1984:12, 54, 58, 81 

& 200). 

Daar is geen klinkklare antwoord watter een van bogenoemde terme die korrekte is nie. 

Dit wil voorkom asof die keuse van 'n term op persoonlike voorkeure of as gevolg van 

'n departementele regulasie gebruik word. Hierdie navorser is die mening toegedaan dat 

die term opvoedkundige si'elkundige en voorligtingsklini'ek (-sentrum) waarskynlik die bes 

beskrywende en omvattendste term is. Die grootste beswaar hierteen is dat dit te omslagtig 

raak vir praktiese gebruik. Indien die term psiglogi'e gebruik word, sal psigo

opvoedkundi'ge sentrum (psycho-educati'onal centre) 'n uitstekende keuse wees (Task Team 

Northern Transvaal 1994:10; Msimeki 1994:persoonlike onderhoud). 

Dit is ook moontlik om 'n saak uit te maak of dit 'n sentrum of 'n kliniek genoem moet 

word. Die term klini'ek is egter 'n begrip wat reeds wye inslag in die gemeenskap gevind 

het en word daarom vir die doeleindes van hierdie navorsing gebruik. Die HAT 

(1984:571) verleen aan die woord kli'niek 'n mediese konnotasie, dat dit 'n plek is waar 

geneeskundige advies, ondersoek, behandeling beskikbaar is. Die HAT beskryf egter 

kli'ni'ek ook as: "Werksaal van 'n spesialis: Die kliniek van ,n oogspesialis, van 'n 

chirurg. 11 Waar die opvoedkundige sielkundige ook 'n spesialis op sy gebied is en 

geregistreer is by die Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad, sou sy 

werkplek moontlik ook as 'n klini'ek gesien kan word, veral waar spraakterapeute, 

arbeidsterapeute en die skoolsuster betrokke kan wees. Hoe dit ook al sy, die term klini'ek 

skep by die breer publiek die verwagting dat dit 'n plek is waar gespesialiseerde hulp 

verkry kan word. Dit is ook belangrik om hierdie kliniek van 'n dierekliniek, mediese 

kliniek, gesinsbeplanningkliniek en so meer te onderskei. Die keuse tussen 

kinderleidingklini'ek en skoolldiniek is moeilik, want altwee is bekende, aanvaarbare terme. 
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In die navorsing word skoolkliniek egter gebruik, omdat dit 'n kort, raakvat-term is en 'n 

begrip is wat reeds in die gemeenskap bekend is. 

1.10 AFKORTINGS 

ANC African National Congress 

NP Nasionale Party 

PIDA -

RGN 

RSA 

SAGTR

TOD 

VSA 

ZAR 

Panel for Identification, Diagnosis and Assistance. 

Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing 

Republiek van Suid-Afrika 

Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad 

Transvaalse Onderwysdepartement 

Verenigde State van Amerika 

Zuid-Afrikaanse Republiek 



HOOFSTUK 2 

DIE DOELSTELLINGS EN ORGANISASIESrRUKTUUR 

VAN 'N SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGSDIENS 

2.1 INLEIDING 

Vir die doeltreffende funksionering van die onderwys is 'n goedgestruktureerde stelsel van 

ondersteuningsdienste onontbeerlik. Hierdie dienste verskaf georganiseerde hulp aan 

individuele skole, sodat die onderwys tot sy optimale reg kan kom. Daarbenewens is die 

doel van 'n ondersteuningsdiens om die opvoedende onderwys te verryk, te ondersteun en 

uit te bou (Van Schalkwyk 1986:162). 

Binne die stelsel van ondersteuningsdienste het die sielkundige en voorligtingsdiens sy eie 

aard en wese en verrig dit 'n bepaalde taak in belang van opvoedende onderwys. In hierdie 

hoofstuk word die sielkundige en voorligtingsdiens onder die loep geneem en word die 

besondere essensies en gespesialiseerde werksaamhede daarvan beskryf. 

2.2 PLEKBEPALING VAN DIE SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGSDIENS IN 

DIE ONDERWYSSTELSEL 

Die kem of die 'hart' van die onderwysstelsel is die skool (Van Schalkwyk 1994:1986). 

Die skool met al die verskeie sosiale verbande - elk met 'n eie taak - vorm 'n eenheid. 

Hierdie eenheid word deur die saambindende faktor, naamlik opvoedende onderwys 

gevorm. Die verskillende 'boustene' of komponente waaruit die onderwystelsel saamgestel 

is, vorm dus 'n eenheidsbinding. 

Benewens die eenheidsdoel van opvoedende onderwys word hierdie eenheid van die 

onderwysstelsel ook deur knooppunte moontlik gemaak. Die onderwysstelsel is dus 'n 

vervlegtingstruktuur waarin allerlei vervlegtinge tussen onderwysinrigtings, ondersteunende 

dienste, belanghebbende strukture en 'n stelsel van bestuurstrukture voorkom. Hierdie 

strukture en knooppunte is gestruktureer en toegerus om elkeen sy besondere taak uit te 

voer (Stone 1981:122-132; Van Schalkwyk 1986:208-219). 
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Die ondersteuningsdienste bestaan uit verskillende dienste of afdelings, byvoorbeeld die 

skoolmediadiens en inspektoraat. Elke ondersteuningsdiens. met die handhawing van 

inteme bevoegdheid, het sy eie unieke funksie in die onderwysstelsel. So vervul die 

sielkundige en voorligtingsdiens ook •n besondere taak enrol. 

Die sielkundige en voorligtingsdiens. soos die ander ondersteuningsdienste, bly wesentlik 

'n hulpdiens vir die opvoedingsgebeure en dus vir leerlinge, onderwysers en ouers wat 

daarby gemoeid is. Gevolglik mag dit nie die soewereiniteit van die skool of gesin skend 

nie. Andersyds mag die skool en gesin ook nie die soewereiniteit van die sielkundige en 

voorligtingsdiens misken nie. Dit is daar om 'n gespesialiseerde diens te lewer waaroor 

die skool en gesin nie die kundigheid beskik nie (Van Schalkwyk 1986:164). 

Tussen hierdie twee pole, naamlik die skool se taak om aan elke leerling 

die onderrig en opvoeding te gee waarop hy geregtig is aan die een kant en 

die leerling se reg tot seltbeskikking en eie keuse aan die ander kant, l@die 

noodsaaklikheid van 'n voorligtingsdiens as integrerende deel van die totale 

onderwysopset opgesluit (Haasbroek 1980:6). 

Teenstrydig met bostaande perspektiewe is daar ook die siening dat die sielkundige en 

voorligtingsdiens nie 'n ondersteuningsdiens is nie, maar direk by die opvoeding van die 

kind betrokke is. Waar die skoolmediadiens of inspektoraat byvoorbeeld op 'n meer 

indirekte wyse ondersteuningsdienste lewer. is sielkundige en voorligtingsdienste aktief en 

fisies besig om persoonlike en direkte bemoeienis met die kind te maak. Dit impliseer dat 

hierdie diens nie ondersteunend tot opvoedende onderwys is nie, maar in werklikheid met 

opvoedende onderwys self besig is. Vanwee sielkundige en voorligtingsdienste se intense 

betrokkenheid by die kind vorm dit eintlik die 'hart' van opvoedende onderwys (Msimeki 

1994 :persoonlike onderhoud). 

2.3 DOELSTELLINGS VAN 'N SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGSDIENS 

Die sielkundige en voorligtingsdiens bestaan oorhoofs uit twee afdelings, naamlik 

skoolldinieke en skoolvoorligting. Uit die aard van die saak sal die doelstellings van hierdie 

onderskeie afdelings van mekaar verskil. Tog is daar ook groot ooreenkomste, want hulle 
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is saarngevoeg in een sielkundige en voorligtingsdiens wat oorkoepelende doelstellings 

nastreef. 

2.3.1 Oorkoepelende doelstellings van 'n sielkundige en voorligtingsdiens 

Die oorkoepelende doelstellings van 'n sielkundige en voorligtingsdiens vergestalt 'n 

sekere ideaal wat nagestreef word (vgl De Jong 1990:14-15; Miiller 1986:2-3; Naude & 

Bodibe 1990:2-9; Van der Merwe 1994:ongepagineerd), naarnlik om: 

• die doelstellings van opvoedende onderwys te bevorder 

• na die geestesgesond.heid van alle kinders om te sien 

• 'n gespesialiseerde hulpverleningsprogarn daar te stel vir leerlinge met skolastiese, 

sosiale, emosionele en aanpassingsprobleme 

• leerlinge te begelei tot selfaktualisering 

• leerlinge te begelei tot gelukkige en goedaangepaste volwassenes 

• leerlinge tot sinvolle probleemoplossing te lei 

• leerlinge in die formulering van 'n gesonde lewensfilosofie te begelei 

• aan onderwysers leiding en voorligting te verskaf 

• aan ouers inligting en begeleiding te verskaf 

• opgeleide en bekwame personeel te voorsien 

2.3.2 Spesifieke doelstellings van skoolvoorligting 

Binne die kader van bostaande doelstellings neem skoolvoorligting vorm aan en word 

funksionele betekenis verkry. Vanuit hierdie oorkoepelende doelstellings (waaraan 

skoolvoorligting gevolglik moet voldoen) kan egter bykomend meer spesifieke doelstellings 

vir skoolvoorligting neergele word (Kok 1989:60-74; Naude & Bodibe 1990:6-8; 

Podemski & Childers 1987:20-22): 

• om doeltreffend by die skoolaktiwiteite in te skakel 

• om 'n aanvullende en verrykende bydrae tot die opvoedkundige program te lewer 

• om aan leerlinge hulpverlening, berading, voorligting en remediering te verskaf 

• om aan onderwysers en ouers leiding en voorligting te verskaf 

• om leerlinge, waar nodig, te verwys 
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2.3.3 Spesifieke doelstellings van skoolklinieke 

Soos skoolvoorligting is skoolklinieke se doelstellings ook op die oorkoepelende 

doelstellings van 'n sielkundige en voorligtingsdiens gerig. 

2.3.3.1 Skoolklinieke 

Binne bostaande omgrensing vind die spesifieke doelstellings van skoolklinieke neerslag 

(vgl Du Plessis 1991:7-10; Inligtingstuk sj:l-5; RGN 1981b:l3). Dit sluit onder andere 

in om: 

• professionele en gespesialiseerde hulpverlening beskikbaar te stel 

• die nodige verwysings te doen 

• voorkomend op te tree 

• leerlinge, by wie opvoedingsnood bestaan, tot hulp te wees 

• remediering aan leerlinge met didaktiese agterstande of leergeremdhede te verskaf 

• leerlinge met vak-, kursus- en skoolkeuseprobleme byte staan 

• leerlinge tot 'n verantwoordbare beroepskeuse te begelei 

• aan leerlinge met perseptuele-, spraak-, taal- en gehoorprobleme hulp te verleen 

2.3.3.2 Skoolklinieke - spesiale skole 

Binne die stcuktuur van 'n spesiale skool is daar dikwels 'n professionele span aangestel 

wat in effek 'n skoolkliniek in en vie die skool is (Inligtingstuk sj:l-5; Naude & Bodike 

1990:48-60; RGN 1981b:13). Hierdie span moet: 

• binne die opset van 'n spesiale skool professionele en gespesialiseerde hulpver

lening daarstel 

• waar nodig, leerlinge na antler gespesialiseerde hulp verwys 

• aanbevelings vir die ontplooiing van verdere persoonsmoontlikhede doen, soos 

terugplasing in hoofstroomonderwys, beskutte arbeid of verdere opleiding 
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2.4 'N TENTATIEWE ORGANISASIESTRUKTUUR VAN SIELKUNDIGE EN 

VOORLIGTINGSDIENSTE 

Tydens die skryf van onderhawige navorsing is daar nog nie 'n duidelik omlynde beleid 

ten opsigte van die organisasiestruktuur en funksionering van 'n sielkundige en 

voorligtingsdiens in die nuwe onderwysstelsel geformuleer nie. Die Konsepwitskrif maak 

wel voorsiening vir die moontlik:heid om 'n kommissie aan te stel wat die nodige 

ondersoek en aanbevelings kan doen (Department of Education 1994:16). 

Die implementering van nuwe organisasiestrukture vir sielkundige en voorligtingsdienste 

kan nie losstaande van die ingrypende verandering en vemuwing in die bree onderwys 

gesien word nie. Die versnelde tempo van vemuwing waaraan onderwys onderhewig is, 

noodsaak 'n deeglike beplanning om die funksionering van sielkundige en voorligtings

dienste sinvol binne die nuwe onderwysstelsel te verwesenlik. Dit kan egter alleenlik 

gedoen word wanneer perspektief op die histories-politiese faktore in samehang met die 

kompleksiteit van die Suid-Afrikaanse gemeenskap verkry word. In hoofstuk 3 word 

toekomsriglyne breedvoerig binne die konteks van die onderwysgeskiedenis en huidige 

tendense in die onderwys bespreek. 

In die nuwe staatkundige bestel is daar van die ou vier provinsies en tuislande wegbeweeg 

na 'n stelsel van nege provinsies (vgl Kaart 1.1). Hoewel die Witskrif oor Onderwys nog 

gefinaliseer moet word, kan aanvaar word dat die provinsiale onderwysdepartemente 'n 

groot mate van outonomie sal geniet (Draft White Paper 1994:26-28). 

Die provinsiale onderwysdepartemente sal onder meer voorsiening moet maak vir 

ondersteuningsdienste, soos die sielkundige en voorligtingsdiens. In verskeie provinsies 

is werkkomitees aangestel en is daar alreeds voorleggings en aanbevelings gedoen vir die 

implementering van hierdie diens (vgl par 3.6). Tans is dit nog nie in wetgewing en beleid 

vervat nie. 

Vir die doel van hierdie studie bet die navorser 'n tentatiewe organigram opgestel wat dien 

as 'n grondslag vir verdere besprekings in hierdie hoofstuk (vgl Organigram 2.1). 
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Verbonde aan die hoofkantoor van die provinsiale onderwysdepartement is 'n bestuurspan 

wat die verantwoordelikheid aanvaar vir die lewering van sodanige dienste binne daardie 

provinsie. Die hoof van sielkundige en.voorligtingsdienste in 'n provinsie staan bekend as 

die Direkteur: sielk:undige en voorligtingsdiens. 

In skoolklinieke is opvoedkundige sielkundiges, spraakterapeute, arbeidsterapeute en 

skoolmaatskaplike werkers deel van 'n multi-dissiplinere span. Die skoolkliniekpersoneel 

hanteer aanmeldings en besoek ook skole om hulpverlening te verskaf. Die anderbeen van 

'n sielkundige en voorligtingsdiens, naamlik skoolvoorligting word deur skoolvoorligters 

hanteer wat normaalweg aan 'n spesifieke skool toegedeel is. 

In die bespreking wat volg, word die taakomskrywings binne die raamwerk van die 

onderstaande organigram hanteer. Die organigram is deur die ondersoeker om twee redes 

ontwerp: 

(1) Dit bied 'n raamwerk vir hierdie ondersoek waarbinne die taakomskrywings van 

verskillende poste in 'n sielkundige en voorligtingsdiens bespreek kan word. 

(2) Hoewel dit 'n baie vereenvoudige organigram is, gee dit 'n aanduiding van 'n 

moontlike rigting waarin daar gedink moet word om 'n sielkundige en 

voorligtingsdiens in die nuwe Suid-Afrikaanse onderwysbedeling te vestig. 
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ORGANIGRAM 2.1 

VEREENVOUDIGDE ORGANIGRAM VAN 'N MOONTLIKE STRUKTUUR 

VAN 'N SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGSDIENS IN 'N PROVINSIE 

. Skoolklinieke 

Personeel: 

• Skoolkliniekhoof 
• Opvoedkundige 

sielkundige 
• Spraakterapeut 
• Arbeidsterapeut 
• Skoolmaatskaplike 

werker 

Provinsiale 
Onderwysdepartement 

Departement sielkundige 
en voorligtingsdienste 

Bestuurspan 

Skoolk/inieke: 
Spesiale skole 

Personeel: 

'n Multi-dissiplinere 
span 

Skoolvoorligting 

Person eel: 

Skoolvoorligter 
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'n Gedetailleerde uiteensetting van professionele personeel in elke afdeling van hierdie 

diens word in Tabel 2.1 gegee. 

TABEL 2.1 

PERSONEELVOORSIENING: SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGSDIEN 

BESTUURSPAN 

(1) Direkteur: sielkundige en voorligtingsdiens 
(2) Hoof: skoolklinieke en spesiale onderwys 
(3) Hoof: skoolvoorligting 
(4) Hoof: beroepsorientering 
(S) Hoof: spraakterapie 
(6) Hoof: arbeidsterapie 
(7) Hoof: skoolmaatskaplike werk 
(8) Onderwysbeplanner: sielkundige en voorligtingsdiens 

A SKOOLKLINIEKE 

(1) Opvoedkundige sielkundige 
(2) Opvoedkundige sielkundige: beroepsorientering 
(3) Spraakterapeut 
(4) Arbeidsterapeut 
(S) Skoolmaatskaplike werker 

B SKOOLKLINIEKE: SPESIALE SKOLE 

'n Multi-dissiplinere span in die skool na gelang van die behoefte 

C SKOOLVOORLIGTJNG 

Skoolvoorligters in die skole 

Die navorser wil egter nie in 'n rigiede sisteem vasval nie en sal graag sien dat sielkundige 

en voorligtingsdienste by veranderende omstandighede aanpas en waar nodig, met 

vemuwende denke, innoverende oplossings en kreatiwiteit die uitdagings van die nuwe 

onderwysbedeling aanpak. Dit is wel nodig om 'n oorkoepelende beleid en minimum 

standaarde daar te stel, sodat die versnippering van strukture en dienste van die ou 
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bedeling nie weer herhaal word nie. Daar behoort dus 'n eenvonnige nasionale beleid ten 

opsigte van sielkundige en voorllgtingsdienste geimplementeer te word. Hierdie navorser 

is egter geen voorstaander van 'n burokratiese eenvonnigheid dwarsdeur al die provinsies 

nie. Daarom word enkele moontlikhede uitgelig wat 'n aanduiding gee van die rigting 

waarin sielkundige en voorligtingsdienste binne die voorgestelde strukture in die nuwe 

bedeling behoort te beweeg: 

• Dit moet 'n soepel model wees wat buigsaam is om sodoende by verskillende 

omstandighede aan te pas. 

• Provinsies behoort na gelang van unieke behoeftes en omstandighede veranderings 

en aanpassings te maak. 

• Bestuurspanne sal waarskynlik in verskillende provinsies verskillend saamgestel kan 

word om by 'n provinsiale onderwysowerheid se struktuur in te pas. 

• In hierdie bespreking word die posbenaming opvoedkundige sielkundige: beroeps

orientering uitgelig, maar dit kan net sowel die opvoedkundige sielkundige: sosiale 

sake wees. Soos in hoofstuk 1 aangedui, is dit belangrik dat 'n eenvonnige 

standaard met minimum vereistes gestel word om as 'n opvoedkundige sielkundige 

te kwalifiseer. Indien 'n provinsiale onderwysowerheid dit egter sou verkies, 

behoort hulle die prerogatief te he om 'n verdere omskrywing aan die pos van 'n 

opvoedkundige sielkundige te koppel. Dit is selfs moontlik dat daar mettertyd op 

nasionale vlak voorgeskrewe vereistes vir spesialisering in opvoedkundige sielkunde 

kan ontwikkel. 

• Waar moontlik kan 'n lid van die bestuurspan, byvoorbeeld die hoof: spraak

terapie. in meer as een provinsie aangestel word - dit hang van ooreenkomste en 

samewerking tussen die provinsies af. 

• Na gelang van die behoefte wissel die grootte en personeelvoorsiening aan 

skoolklinieke. 

• Die taakomskrywings van personeel kan in die lig van veranderende omstandighede 

aangepas word. 

• Waar moontlik kan 'n personeellid, byvoorbeeld 'n arbeidsterapeut, tussen twee 

skoolklinieke gedeel word - afhangende van behoeftes en omstandighede. 
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• Drie klein skooltjies kan 'n onderlinge ooreenkoms aangaan, sodat een 

skoolvoorligter op 'n rotasiebasis by verskillende skole werksaam is. 

• Waar daar 'n vakture ontstaan en 'n geskikte opvoedkundige sielkundige nie 

beskikbaar is nie, kan die pos gevul word deur 'n skoo/voor/igter wat as 'n 

skoo/k/iniekvoorligter bekend sal kan staan. 

• Dit is moontlik om 'n pos aan 'n skoolkliniek te skep wat nie in hierdie studie 

bespreek word nie - so kan 'n remedierende onderwyseres of skoolsuster byvoor

beeld 'n waardevolle toevoeging tot 'n skoolkliniek wees. 

2.5 DIE TAAKVERDELING BINNE SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGS-

DIENSTE IN 'N NUWE BEDELING 

Die doel en organisasiestruktuur van die sielkundige en voorligtingsdiens is n6u 

ineenverweef, sodat die voorafgaande bespreking in hierdie hoofstuk reeds 'n blik op die 

taakomskrywings van professionele persone binne hierdie diens in die nuwe Suid

Afrikaanse opset gee. Die taakverdeling is dus voortvloeiend uit die doelstellings en vanuit 

hierdie perspektief word die verdere bespreking hanteer. 

Sielkundige en voorligtingsdienste in Suid-Afrika het as gevolg van die politieke beleid en 

onderwyswetgewing wat daaruit voortgevloei het, in 'n verskeidenheid van organisasie

strukture en vorme vergestalt: die verskillende onderwysdepartemente kon nie 'n een

vormige beleid met die implementering daarvan volg nie. Gevolglik het 'n verskeidenheid 

van benamings en taakomskrywings in verskillende onderwysdepartemente ontstaan. 

V oormalige onderwysdepartemente het tussen die funksies en take van verskillende soorte 

'skoolsielkundiges' of 'onderwysadviseurs' of 'onderwyskundiges' onderskei met die 

gedagte dat elkeen onderskeidelik in sy eie rigting spesialiseer. Alhoewel die tendens 

meriete en waarde het, vereis onder andere die ekonomiese realiteite van die huidige 

tydsgewrig 'n herbesinning oor die gebruik. In hierdie verband verwys die Werkkomitee: 

Voorligting (RGN 198lb:106-122) na die verskillende funksies en take van die assistent

beroepsvoorligter, junior beroepsvoorligter, inspekteur van onderwys (beroepsvoorligting), 

beroepsvoorligter, departementshoof opvoedkundige leiding, voorligtingonderwyser, 

spraakterapeut, arbeidsterapeut, inspekteur van onderwys (algemene skoolvoorligting), 
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kliniekhoof, ortopedagoog (klinies), ortodidaktikus (remedierend), sosiopedagoog en 

gesinsvoorligter (maatskaplik). 

Waar onderhawige ondersoek n6u saamhang met die implementering van 'n sielkundige 

en voorligtingsdiens in die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling, is dit nodig om die 

taakomskrywings van die personeel in hierdie diens bestuurseffektief en organisatories van 

nuuts af te deurdink. 

Hierdie nuwe strukture bestaan nog nie. Daar is reeds op provinsiale vlak voorstelle aan 

die hand gedoen (vgl par 3.6) en die Konsepwitskrif oor Onderwys beveel aan dat 'n 

kommissie aangestel word om op nasionale vlak beleid te formuleer (Department of 

Education 1994:16). Die funksionering van sielkundige en voorligtingsdienste in die nuwe 

bedeling is tans nie in wetgewing vervat nie. 

Die ondersoeker waag horn dus op onbekende terrein en kan slegs op hipotetiese wyse en 

op grond van 'n persoonlike vooruitskouing na die posomskrywings van personeel van 

sielkundige en voorligtingstrukture in die nuwe bedeling kyk. Dit is te wyte aan die gebrek 

aan bronverwysings, werksdokumente wat nog nie in wetgewing vervat is en aanpassings 

uit verouderde bronne. Die hipotese stel derhalwe slegs 'n basiese vertrekpunt voor 

vanwaar elke provinsie sy eiesoortige struktuur kan ontwikkel. 

Die funksie en taakomskrywings van die volgende poste word bespreek aan die hand van 

Organigram 2.1 en Tabel 2.1: 

• Direkteur-generaal: sielkundige en voorligtingsdiens 

• Direkteur: sielkundige en voorligtingsdiens 

• Hoofde van verskillende dissiplines 

• Skoolkliniekpersoneel 

• Skoolvoorligter 
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2.5.1 Direkteur-generaal: sielkundige en voorligtingsdie~ 

Die Direkteur-generaal: sielkundige en voorligtingsdiens is gekoppel aan die hoofkantoor 

van die sentrale onderwysdepartement. Hy is verantwoordelik vir die oorhoofse beheer en 

kontrole van sielkundige en voorligtingsdienste op nasionale vlak. Hy onderhandel die 

bevordering van hierdie diens tot op die hoogste regerings- en onderwysvlak. 

2.5.2 Taakverdeling van die bestuurspan van die sielkundige en voorligtingsdiens 

'n Vaartbelynde bestuurspan wat verbonde is aan 'n provinsie se onderwyshoofkantoor 

oefen oorkoepelende kontrole en beheer uit oor die provinsie se sielkundige en voor

ligtingsdienste. 

2.5.2.1 Direkteur: sielkundige en voorligtingsdiens 

Die Direkteur: sielkundige en voorligtingsdiens staan aan die hoof van hierdie diens in 'n 

provinsie. Hy 

• doen beplanning op makrovlak 

• adviseer en doen verslag aan die Direkteur-generaal: sielkundige en voorligtings-

diens 

• tree op as professionele en administratiewe hoof 

• fonnuleer beleid 

• koordineer die aktiwiteite van die bestuuurspan 

• dien in departementele en ander komitees 

• hanteer die begroting 

• koordineer navorsingsprojekte 

• verskaf riglyne met betrekking tot die bantering van kinders met spesiale 

onderwysbehoeftes 

• evalueer die funksionering van sielkundige en voorligtingsdienste in die provinsie 

• voorsien opleiding 

• skakel met met buite•instansies en onderwysbelanghebbende strukture 

• moniteer standaarde (vgl Task Team Northern Transvaal 1994:7-8; Van der Merwe 

1994:ongepagineerd; Nel 1994:persoonlike onderhoud) 
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2.5.2.2 Algemene pligstaat: bestuurspan 

Behal we dat hoof de in die bestuurspan verantwoordelikheid vir hulle onderskeie dissiplines 

aanvaar, kan die volgende take in elkeen se pligstaat opgeneem word. Hulle 

• oefen kontrole en bebeer oor personeel uit 

• doen die nodige beplanning en koordinering van werksaamhede in die provinsie 

• beplan, interpreteer en implementeer beleid 

• beplan en koordineer navorsingsprojekte 

• behartig die indiensopleiding van nuutaangestelde personeel, asook voortgesette 

opleiding van personeel 

• evalueer periodiek personeel ten einde dienslewering te verbeter en die 

bevorderbaarheid van personeel te bepaal 

• verskaf leiding met betrekking tot doeltreffende multidissiplinere werkswyses 

• hanteer vak:atures en adviseer die onderwysdepartement oor die bevorderbaarheid 

van personeel 

• dien in departementele en interdepartementele komitees 

• behartig ander pligte soos aan horn of haar gedelegeer 

• adviseer die onderwysdepartement oor spesifieke aangeleenthede (vgl Van der 

Merwe 1994:ongepagineerd; Task Team Northern Transvaal 1994:8; Nel 

1994:persoonlike onderhoud) 

(a) Hoof: skoolklinieke 

Die Hoof: skoolklinieke 

• gee uitvoering aan die algemene pligstaat van die bestuurspan (vgl par 2.5.2.2) 

• oefen beheer en toesig uit oor die werksaamhede van die opvoedkundige siel-

kundiges 

• verskaf hulp met orienteringskursusse 

• hanteer klassifisering vir spesiale onderwys 

• verrig al bogenoemde take in oorleg met die Direkteur: sielkundige en voorligtings

diens (Nieuwenhuis et al 1984:99-100; Du Plessis 1991:41-42) 
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(b) Hoof: skoolvoorligting 

Die Hoof: skoolvoorligting het 'n belangrike taak om toe te sien dat skoolvoorligting sy 

regmatige plek in die onderwysstelsel inneem. Hy 

• gee uitvoering aan die algemene pligstaat van die bestuurspan (vgl par 2.5.2.2) 

• oefen oorkoepelende beheer oor skoolvoorligting uit 

• adviseer skoolhoofde met die aanstelling van skoolvoorligters 

• doen kurrikulumbeplanning 

• rig navorsingsprojekte (Nieuwenhuis et al 1984:66; Du Plessis 1991:41-42) 

(c) Hoof: beroepsorientering 

Binne die raamwerk van die algemene pligstaat van die bestuurspan het die Hoof: 

beroepsorientering verskeie verantwoordelikhede. Hy 

• oefen oorkoepelende beheer oor beroepsleiding uit 

• organiseer die insameling en verspreiding van beroepsinligting aan skole 

• bou 'n beroepsinligtingsbank in die provinsie uit 

• beheer die bestelling en verspreiding van toetsmateriaal (Nieuwenhuis et al 

1984:66-67; Du Plessis 1991:41-42) 

(d) Hoof: spraakterapie 

Die Hoof: spraakterapie 

• gee uitvoering aan die algemene pligstaat van die bestuurspan (vgl par 2.5.2.2) 

• lewer vakkundige toesig 

• doen kurrikulumbeplanning 

• doen behoeftebepalings 

• verskaf indiensopleiding 

• koordineer navorsingsprojekte (Marx 1994:persoonlike onderhoud) 
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(e) Hoof: arbeidsterapie 

Die Hoof: arbeidsterapie se taakomskrywings is soortgelyk aan die van die Hoof: 

spraakterapie (Marx:persoonlike onderhoud). 

(/) Hoof: skoolmaatskaplike werk 

Daar is 'n groot behoefte en nood aan 'n skoolmaatskaplike diens in die nuwe onderwys

bedeling. Daarom het die Hoof: skoolmaatskaplike werk 'n belangrike verantwoordelikheid 

om toe te sien dat hierdie vorm van hulpverlening effektief geskied. Hy 

• gee uitvoering aan die algemene pligstaat van die bestuurspan (vgl par 2.5.2.2) 

• oefen oorkoepelende beheer uit 

• lewer vakkundige toesig 

• rig en koordineer die werksaamhede van skoolmaatskaplike werk in die provinsie 

• bevorder hierdie diens tot op die hoogste vlak 

(g) Onderwysheplanner: sielkundige en voorligtingsdiens 

Sonder deeglike beplanning en 'n voortdurende ondersoek na nuwe moontlikhede kan 'n 

sielk:undige en voorligtingsdiens nie doeltreffend funksioneer nie. Daarom is dit belangrik 

dat die pos van Onderwysbeplanner: sielk:undige en voorligtingsdiens ingestel word. Hy 

• beplan die sielk:undige en voorligtingsdiens se werksaamhede en aktiwiteite 

• doen skakelwerk met instansies en inrigtings 

• organiseer nuwe toetsprogramme 

• kontroleer die bestelling, beheer en versending van alle psigometriese 

toetsmateriaal 

• beplan en begroot vir uitgawes en vervoer 

• koordineer aanstellings van personeel 

• beplan opleidingskursusse en simposiums 

• koordineer werksaamhede van administratiewe personeel 

• bevorder die beeld van sielk:undige en voorligtingsdienste 

• identifiseer en skep nuwe moontlikhede 
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2.5.3 Pligstaat van personeel verbonde aan skoolklinieke 

(a) Die taak van die skoolkliniekhoo/ 

Die pos van skoolkliniekhoof is ingestel om doeltreffende beheer en koordinering te 

bevorder. Hy 

• verantwoordelik vir die beplanning van die werksaamhede en funksionering van die 

skoolkliniek 

• beheer en koordineer administratiewe funksies 

• adviseer en doen verslag aan die bestuurspan 

• skakel met skoolhoofde en onderwysbelanghebbende strukture 

• bevorder interpersoonlike verhoudings in die skoolkliniek 

• evalueer personeel 

• oefen beheer en kontrole uit oor professionele standaard (RGN 1981b; Greyling 

1994:1-3) 

(b) Die taak van die opvoedkundige sielkundige 

Die opvoedkundige sielkundige 

• hanteer aanmeldings 

• lewer diagnostiese dienste 

• verskaf berading en remediering 

• verwys leerlinge vir spesiale onderwys, verdere ondersoek of behandeling 

• verskaf ouerbegeleiding en gesinsvoorligting 

• skakel met buite-instansies soos welsynsdienste en werkburo's 

• maak bemoeienis met die pedagogies verwaarloosde kind 

• bespreek individuele leerlinge met skoolhoofde, skoolvoorligters en onderwysers 

• verskaf hulpverlening, opleiding en konsultasie aan onderwysers en 

skoolvoorligters 

• tree by simposiums en werksgroepe op (vgl RGN 1981b:lll-112; Baxter 1988:84-

86; Nieuwenhuis et al 1984:12-13, 23-25, 64-65, 80, 83-85, 101-103) 
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(c) Die taak van die opvoedkundige siel/cundige: beroepsorientering 

Die opvoedkundige sielkundige: beroepsorientering 

• staan skole by in die organisering van beroepsleidingprogramme 

• organiseer werkstudiegroepe 

• loods opvolgprogramme 

• hanteer (interdissiplinere) verwysings 

• dien as skakel tussen die skool en beroepswereld 

• reel loopbaanuitstallings 

• identifiseer leerlinge met probleme vir die nodige verwysing (Nieuwenhuis et al 

1984:104-106; Du Plessis 1991:57-60) 

(d) Die taak van die spraakterapeut 

Die spraakterapeut 

• identifiseer spraak-, stem-, gehoor- en taalprobleme 

• identifiseer leerlinge met probleme vir interdissiplinere hantering 

• verskaf remediering en terapie aan leerlinge 

• verskaf voorligting aan ouers en onderwyspersoneel 

• lewer insette in navorsings- en gemeenskapsprojekte (Nieuwenhuis et al 

1984:106-108; Du Plessis 1991:80-84) 

(e) Die taak van die arbeidsterapeut 

Die arbeidsterapeut 

• doen arbeidsterapeutiese ondersoeke 

• verskaf hulpverlening en remediering 

• verskaf voorligting aan ouers en skoolpersoneel 

• verwys leerlinge (indien nodig) vir mediese ondersoeke en interdissiplinere 

bantering 

• lewer insette in navorsings- en gemeenskapsprojekte (Nieuwenhuis et al 

1984:108-110; Du Plessis 1991:87-91) 
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(/) Die taak van die skoolmaatskaplike werker 

Hier gaan dit spesifiek oor die skoolmaatskaplike werker wat as 'n geregistreerde 

maatskaplike werker in die multi-dissiplinere span van sielkundige en voorligtingsdienste 

opgeneem word. Skoolmaatskaplike werk het met die De Lange-verslag in 1981 finale 

bestaansreg gekry (Le Roux 1989:51). Tog het dit nog nie werklik doeltreffende praktiese 

vergestalting in die Suid-Afrikaanse onderwysbedeling gevind nie. Die onderhawige 

ondersoeker is van mening dat skoolmaatskaplike werkers egter 'n essensiele rol en 

funksie te vervul het in die nuwe Suid-Afrikaanse onderwysbedeling. 

Die skoolmaatskaplike werker het uiters belangrike take. Hy 

• ondersteun die kind wat milieugestremd is en uit gedepriveerde sosio-ekonomiese 

omstandighede kom 

• doen gevallewerk met leerlinge en ouers 

• konsulteer met onderwyspersoneel 

• konsentreer as lid van die multi-professionele span op die manifestasie van 

probleme in die skool 

• skakel met ander gemeenskapsorganisasies 

• mobiliseer die gemeenskap deur middel van voorligtingsprogramme (vgl Le Roux 

1989:53-64; Humes & Hohenshil 1987:42-43; Snyman 1984:3-11) 

2.5.4 Die taak van die skoolvoorligter 

Die rol en taak van die skoolvoorligter word dikwels verkeerd verstaan. Duncan 

(1989:192) noem dat selfs onderwysers in die skool die funksie en taak van die 

skoolvoorligter onjuis vertolk. Meer nog, skoolvoorligters is self soms verward en onseker 

oor hulle rol. Die onderwysdepartement, skooladministrateurs, skoolpersoneel, ouers en 

die beroepsektor se verwagtinge van die skoolvoorligter kan verskil. Dit mag daartoe lei 

dat die skoolvoorligter soos die spreekwoordelike strooipop raak wat almal tevrede wil 

stel, maar nie daarin slaag nie (Canadian School Trustees' Association 1981:140). 

Wanneer die taak van die skoolvoorligter neergepen word, moet daarop gelet word dat die 

skoolvoorligter se taak in die primere skool verskil van die skoolvoorligter in die 

sekondere skool. Tog is daar in 'n groot mate ooreenstemming en is die essensie van die 
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taakvervulling van die skoolvoorligter in die primere en sekondere skole dieselfde en word 

dit dus hier as 'n eenheid hanteer. Boswell en Carr (1988:229) en Stead (1987:13) noem 

dat die taak en plig van die skoolvoorligter ook van skool tot skool wissel. Dit is egter 

belangrik om die fundamentele te identifiseer en om die algemeen-geldende essensies in 

die taakstaat van die skoolvoorligter te omskryf. 

Die taak van die skoolvoorligter val in twee fasette uiteen. Eerstens is daar die primere 

taak en funksie van die skoolvoorligter, naamlik hulpverlening en voorligting aan die kind 

in die skool. Die taak van die skoolvoorligter hou egter nie hier op nie en daarom moet 

die skoolvoorligter ook sy visie op die bestuur, organisering en bevordering van 

skoolvoorligting instel. Hoewel hierdie onderskeid normaalweg nie nadruklik getref word 

nie, is dit vie die doel van hierdie studie belangrik, want daar gaan steeds groter eise en 

verwagtinge aan die paraatheid en funksionele doeltreffendheid van die skoolvoorligter in 

die toekoms gestel word. Die skoolvoorligter sal sy funksie en die taak wat hy te vervul 

het, deeglik moet ken, sod.at hy met die nodige selfvertroue en bekwaamheid op 

verantwoordelike wyse sy roeping kan vervul. 

Vervolgens word die taak van die skoolvoorligter bespreek (vgl De Jong 1990:14-16; 

Duncan 1989:192-193; Hannaford 1987:3-9; O'Leary 1990:262): 

2.5.4.1 Die taak van die skoolvoorligter met betrekldng tot hulpverlening aan die 

kind 

Die skoolvoorligter bet belangrike take met betrekking tot hulpverlening aan die kind. Hy 

• I ewer 'n gespesialiseerde diens aan leerlinge 

• verskaf berading en voorligting 

• hanteer skoolvoorligtingperiodes 

Iii dokumenteer relevante inligting van leerlinge 

• hanteer krisisintervensies 

• doen die nodige verwysings 

• identifiseer leerlinge met spesiale onderwysbehoeftes 

• verskaf leiding en voorligting aan onderwysers 
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• verskaf ouerbegeleiding 

2.5.4.2 Die bestuurs- en organiseringstaak van die skoolvoor/igter 

Die skoolvoorligter bet, benewens sy berading en hulpverleningstake, ook 'n verant

woordelikheid ten opsigte van die bestuur en organisering van skoolvoorligting. Hy 

• beplan en bestuur die skoolvoorligtingsprogram 

• bevorder skoolvoorligting deur dit bekend te stel aan skooladministrateurs, 

skoolpersoneel, ouers en kinders 

• reel beroepsaande en loopbaanuitstallings 

• skakel met onderwysbelanghebbende instansies 

• dien op advieskomitees van die skool en gemeenskap 

• evalueer voortdurend die effektiwiteit van die voorligtingsprogram en sy dienste 

2.5.4.3 Onnodige take en fanksies vervu/ deur die skoolvoorligter 

'n Daadwerklike probleem wat in Suid-Afrika, sowel as in oorsese lande ondervind word, 

is dat skoolvoorligters by take betrek word wat nie by die rol van 'n skoolvoorligter tuis 

hoort nie. Sommige van hierdie take wat aan die skoolvoorligter opgedra word, kan selfs 

negatief op sy rol en funksionering inwerk. 'n Voorbeeld hiervan is die skoolvoorligter 

wat die dissipline in die skool moet hanteer. Hierdie aktuele probleem ontstaan, omdat die 

skoolvoorligter verbonde is aan 'n skool en dit maklik aanvaar word dat hy maar een van 

die vakonderwysers is. 'n Ander faktor kan wees dat skoolvoorligting nie as 'n 

eksamenvak gesien word nie en dus nie so belangrik geag word nie. Skoolvoorligters doen 

onnodige take (vgl Baharoglu 1989:24; Boswell & Carr 1988:227-229; O'Leary 1990:263; 

Stever & Pinten 1987:45; Stead 1987:13) wanneer hulle 

• administratiewe take verrig wat buite die skoolvoorligter se werksveld val 

• die skoolskedule hanteer 

• die skoolbesoekregisters hanteer 

• die skoolinskrywings hanteer 

• tree as toesighouer van leerlinge optree 

• dissipline hanteer 
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• vakonderrig verskaf 

• bus-. saal- en speelgronddiens doen 

• buite-kurrikulere aktiwiteite verrig 

• as plaasvervangende onderwyser optree 

Dit is in belang van die kind in opvoedende onderwys dat skoolvoorligting sy regmatige 

plek in die skool inneem. Daarom is dit belangrik dat die rol en taak van die 

skoolvoorligter goed gedefinieer is en dat alle belanghebbende partye ter wille van 

positiewe samewerking hieroor ingelig word. In hierdie verband noem Brownell (1988:65): 

Counsellors have often to cope with a working situation in which 

overlapping and ill-defined responsibilities and unrealistic expectations are 

the order of the day. In their efforts to maintain their professional integrity 

they often attempt to do too much - ending up as generalists offering 

services which they are sometimes the first to question. If. however. they 

are to be perceived to be making a valuable contribution within their 

schools. teacher-counsellors will have to stop trying to be all things to all 

men. They will need to identify areas in which they can make a visible 

specialist contribution and systematically extricate themselves from those 

areas where they cannot. 

2.5.4.4 Registrasie van skoolvoorligters 

Vir enige persoon wat as 'n opvoedkundige sielkundige wil praktiseer. word registrasie by 

die SAGTR vereis. In par 1.9.6 is reeds hiema verwys. Tans is daar nie in Suid-Afrika 

'n stelsel wat die registrasie van skoolvoorligters moontlik maak nie. Dit dien egter as 'n 

belangrike meganisme om die skoo/voorligter se kwaliteit van dienslewering te verhoog 

(Hays 1980:257; Schmidt 1984:388). Die verpligte registrasie van skoolvoorligters hou 

bepaalde voordele in: 

• Dit verskaf doelmatige opleiding aan skoolvoorligters. 

• Dit bevorder professionele dienslewering. 

• Dit verskaf 'n professionele gedragskode. 

• Dit omskryf moontlikhede en beperkings van die professie. 
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• Dit dien as motivering om kwalifikasies te verbeter. 

• Dit kan die professionele beeld van skoolvoorligters aanhelp. 

Die uitbouing van skoolvoorligting as 'n professie is egter geen eenvoudige saak nie. 

A profession is not die the captain of its own ship. Various agents influence 

the character of a profession. These agents include: colleges and 

universities; litigation and legislation; local, state, and federal government 

policies; public opinion; the state of the economy; the political and social 

climates within a country; and charateristics of other professions (Oakland 

1986:9). 

Die implementering van 'n registrasiestelsel behels die wisselwerking van verskeie 

instansies en persone. So is die sertifiseringsraad byvoorbeeld 'n saak wat aangespreek 

moet word: behoort die moontlikheid geskep te word om by die SAGTR te registreer of 

kan 'n sertifiseringsraad eerder by bestaande strukture van die beroepsraad vir onderwys 

ingeskakel word? 

'n Belangrike aspek is dat 'n eenvormige registrasiestelsel in al nege provinsies 

geimplementeer moet word om sodoende verwarring te voorkom en gelyke standaarde te 

bevorder (Paisley & Hubbard 1989:68-69). 

It is time to establish consistent minimal standards for the certification of 

school counsellors. Defined standards, along with a national statement of 

duties and responsibilities of school counsellors, could lead to greater 

standardization and clarification ... (Barrett & Schmidt 1986:51). 

Die wenslikheid. praktiese implikasies en uitvoerbaarheid van 'n registrasiestelsel vir 

skoolvoorligters in die nuwe onderwysbedeling vereis egter verdere ondersoek. 

2.6 SAMEVA'ITING 

In die eerste afdeling van hierdie hoofstuk is die noodsaaklikheid van 'n sielkundige en 

voorligtingsdiens in 'n onderwysstelsel uitgelig. Daar is aangetoon dat die sielkundige en 

voorligtingsdiens 'n wesentlike rol speel om optimale onderwys aan leerlinge te voorsien. 
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Tweedens is die doelstellings van 'n sielkundige en voorligtingsdiens onder die loep 

geneem. Hierdie doelstellings kan soos volg saamgevat word: 

(1) om aan leerlinge gespesialiseerde hulp deur 'n multi-dissiplinere span te verleen 

(2) om die persoonsmoontlikhede van 'n leerling sinvol en ten beste te bevorder 

Die taakomskrywings van professionele persone binne die sielkundige en voorligtingsdiens 

is van die hoogste vlak tot by die skoolvoorligter op grondvlak aan die hand van 'n 

organigram bespreek. Hoewel 'n bree, oorkoepelende nasionale beleid, standaarde en 

algemeen-geldende regulasies neergele behoort te word, is dit belangrik dat provinsiale 

sielkundige en voorligtingstelsels oor die bevoegdhede beskik om by unieke omstandighede 

en behoeftes aan te pas. 

In die volgende hoofstuk kom die historiese ontstaan van sielkundige en voorligtingsdienste 

in Suid-Afrika onder bespreking. Hiermee saam word die ontwikkeling van modelle vir 

hierdie cliens in die nuwe onderwysbedeling in oenskou geneem. 



HOOFSTUK 3 

DIE ONTWIKKELING VAN SIELKUNDIGE EN 

VOORLIGTINGSDIENS'rE IN DIE SUID-AFRIKAANSE BESTEL 

3.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die geskiedenis en ontwikkeling van sielkundige en voorligtings

dienste binne die kader van onderwys in Suid-Afrika beskryf en in perspektief geplaas. Die 

motivering hiervoor is dat die huidige opset van sielkundige en voorligtingsdienste slegs 

verstaan kan word aan die hand van 'n terugbesinning wat vanaf die hede na die onder

wysverlede van Suid-Afrika strek. Slegs wanneer die ontwikkeling van hierdie diens in sy 

volle konteks binne die Suid-Afrikaanse onderwysbedeling geken en begryp word, kan 

sinvolle toekomsgerigte beplanning aangepak word. 

Understanding of the future necessarily involves a perspective of the past 

and present. This is not to say, however. that we will necessarily continue 

in straight-line fashion. We are faced with alternatives, some of which hold 

positive hope and others that could spell disaster. We cannot afford the 

luxury of cocoon-spinning while the world takes care of itself. We must be 

active agents of change (Wilson & Rotter 1982:353). 

Eerstens word dus • n kort oorsig gegee van die historiese verloop van onderwys in Suid

Afrika deur hoofmomente en belangrikste aspekte uit te lig. Binne die dinamiek van die 

ontwikkelingsgeskiedenis van die onderwys word die huidige situasie in die land beter 

verstaan en word die veranderings en vemuwing in die onderwys in perspektief geplaas. 

Hierdie bree agtergrond en die perspektiewe wat daaruit voortvloei, is dus uiters belangrik 

vir onderhawige ondersoek, want die sielkundige en voorligtingsdiens is per se 'n integrate 

deel van die nuwe onderwysstelsel. In die beplanning van beleid en strukture vir 'n nuwe 

sielkundige en voorligtingsdiens moet hierdie diens as 'n belangrike komponent van die 

Suid-Afrikaanse onderwysontwikkeling in sy geheel gesien word. 

64 
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In die tweede afdeling van hierdie hoofstuk word in meer besonderhede ingegaan op die 

ontwikkeling van sielkundige en voorligtingsdienste binne die Suid-Afrikaanse onderwys

bedeling. Die belangrike invloed wat die beleid en tendense in die onderwysontwikkeling 

in Suid-Afrika op sielkundige en voorligtingsdienste gehad het, word aangetoon. 

Ten slotte word enkele aanbevole modelle vir sielkundige en voorligtingsdienste in die 

nuwe onderwysbedeling bespreek. 

3.2 HOOFMOMENTE EN BELANGRIKE ASPEKTE VAN ONDERWYS-

ONTWIKKELING IN SUID-AFRIKA 

Die skrywer hiervan maak geen aanspraak op volledigheid in hierdie bespreking oor die 

onderwysgeskiedenis van Suid-Afrika nie. Die bespreking het eerder ten doel om hoof

momente uit te lig, sodat die huidige onderwyssituasie met sy omvang en problematiek in 

perspektief geplaas kan word. 

A new education is part of this new culture. We have no way of knowing 

for certain what it will be like, what will be new, or what will be 

discarded ... we can, therefore, make few predictions about education and 

the field of school counseling, in particular, without looking at the future 

trends of the entire culture, for they are mutually interdependent (Wilson 

& Rotter 1982:353). 

Die oopdekking van die onderwysverlede tot en met die huidige situasie het uiteindelik 

groot segswaarde vir onderwyshervorming in Suid-Afrika en in besonder vir sielkundige 

en voorligtingsdienste. 

3.2.1 Onderwysontwikkeling tot 1910 

In 1652 het Jan van Riebeeck en sy mense hulle aan die voet van Tafelberg gevestig. Dit 

sou die eerste tree wees om formele onderwys volgens W esterse norme aan die suidpunt 

van Afrika te vestig (Barnard 1979:4, 7). 

Reeds vanaf die vroegste onderwysjare het twee belangrike aspekte vorm aangeneem wat 

'n bepalende invloed sou uitoefen op onderwysontwikkeling tot en met die negentigerjare 
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van die twintigste eeu. Die eerste faktor was die implementering van die beginsel van 

apartheid in skole. 'n Stelsel van aparte skole vir blankes en inboorlinge en slawe het in 

1685 in werking getree (Behr 1963: 405). Die tweede belangrike faktor was die Afrikaner 

se aandrang op Christelik-nasionale onderwys (Barnard 1979:24-26; Du Toit 1963:49-50). 

Hierdie twee faktore sou 'n stryd ontketen: aan die een kant die strewe van die Afrikaner 

tot afsonderlike skole wat op die beginsel van Christelike volkseie onderwys berus; 

andersyds teenstanders hiervan wat integrasie en 'n eenvormige onderwysstelsel bepleit 

het. 

Met die stigting van die Boererepublieke is die gedagte van afsonderlike skole vir 

verskillende bevolkingsgroepe en die instelling van Christelike-nasionale onderwys verder 

uitgebou (vgl Coetzee 1963:289-290; Van Schoor 1963:144-145; Buys 1963:227). 

Tydens die agtiende en negentiende eeu is swart onderwys hoofsaaklik deur sendinggenoot

skappe hanteer w;tca Perspective 1984:41-43; Luthuli 1985:53). 

3.2.2 Die tydperk 1910-1989 

Die grondslag van die uniale onderwysstelsel is gevestig in die historiese determinant en 

nie soseer in politieke, of ekonomiese, of onderwysoorwegings nie. Daar het vir blankes, 

kleurlinge, Indiers en die swart bevolkingsgroepe aparte skole bestaan (Mentz & 

Esterhuizen 1983:33). 

In 1953 is die Wet op Swartonderwys no 47 aangeneem. Dit was uit die aard van die saak 

'n uitvloeisel van die apartheidsbeleid van die Nasionale Party wat in 1948 aan bewind 

gekom het (Samuel 1990: 18). Hierdie wetsontwerp het effektief die kontrole oor swart 

onderwys uit die hande van provinsiale departemente en sendingorganisasies geneem en 

onder die beheer van die sentrale regering geplaas. 

In 1976 was daar wydverspreide onluste onder swart jeugdiges en uitgebreide skoolby

woningboikotte. Hierdie opstande het uiteindelik na die tagtigerjare oorgespoel. Hyslop 

(1988:183) dui aan dat die 1976-onluste nie net aan probleme in die onderwys toegeskryf 

kan word nie, maar dat politieke oorwegings gegeld het. 
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In 1980 het die regering die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing versoek om 'n 

ondersoek op nasionale grondslag te ondemeem na die onderwys in Suid-Afrika. Hierdie 

verslag van die Hoofkomitee van die RGN-ondersoek na die onderwys in die Republiek 

van Suid-Afrika staan bekend as die De Lange-verslag (RGN 1981a). Die De Lange

verslag en die regering se hantering daarvan het egter nie die onderwyskrisis bevredigend 

opgelos of gelykheid in die onderwys teweeggebring nie (Moulder 1991:32). 

3.2.3 Die tydperk 1990 - November 1994 

Die versnelde tempo van dinamiese politieke veranderings in hierdie tydperk het 

noodwendig 'n radikale verandering en vemuwing in onderwys teweeggebring waarvan 

die grondtrekke reeds deur politieke organisasies en ook vanuit onderwysgeledere van die 

onderwys al vir jare bepleit is (Muller 1992:9-10; Samuel 1992:27). 

Die Nasionale Party-regering het in hierdie tydperk probeer wegbeweeg van die beeld van 

'n rassistiese onderwysbeleid met die ondertone van die gewraakte apartheidsgedagte. Die 

regering se inisiatiewe met betrekking tot onderwysvemuwingstrategiee (OVS-dokument 

1991), verskillende onderwysmodelle en rasionalisering het egter nie daarin geslaag om 

'n onderwysbedeling daar te stel wat vir die meerderheid van die Suid-Afrikaanse 

bevolking aanvaarbaar was nie (vgl Cape Times 1991:2; Makobane 1991:4; Albrecht 

1992:31, 33). 

Die ANC het ondubbelsinnig hulle teenkanting teen voorgenoemde strukture uitgespreek 

in sy besprekingsdokument oor onderwys (ANC 1994b:20): 

There are 17 different authorities which employs teachers. This 

fragmentation and complexity has resulted in a wasteful duplication of 

functions and has led to the growth of a large, top-heavy, and badly co

ordinated bureaucracy. The consequence and underlying motivation has 

been to ensure unequal and strong political control over education. 

Die Konsepwitskrif oor Onderwys en Opleiding is op 23 September 1994 vrygestel. Dit 

verskaf die gees en rigting wat vir onderwys in die nuwe bedeling beplan word. Die 

oogmerk is om een nasionale onderwysdepartement te skep met nege provinsiale 
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onderwysdepartemente wat binne die beleid en riglyne van die nasionale onderwysbeleid 

sal funksioneer (Draft White Paper 1994:30-33). 

Die implementering van hierdie nuwe onderwysstrukture sal so gou doenlik plaasvind 

(Draft White Paper 1994:35): " ... the establisment of new provincial Departments of 

Education in January 1995 coincides with the beginning of a new school year ... " 

Die regering se Konsepwitskrif oor onderwys en opleiding het positiewe reaksie, maar ook 

negatiewe kritiek ontlok (vgl Citizen 1994c:l-2; New Nation 1994:2; Sowetan 1994b:l; 

Afrikaner 1994:12; Patriot 1994:2). Die Ministerie van Onderwys wag vir kommentaar, 

insette en aanbevelings van alle belanghebbende partye en persone, voordat die finale 

Witskrif oor Onderwys bekendgestel sal word. 

3.2.4 Slotsom 

Die onderwysgeskiedenis in Suid-Afrika toon aan dat verskillende faktore 'n beduidende 

invloed op onderwysontwikkeling uitgeoefen het. Religieuse oortuigings, ekonomiese 

omstandighede, geografiese verspreiding en histories-politiese kragte is van die faktore wat 

'n kardinale rol in die ontwikkeling van onderwys gespeel het. 

Die pertinente vraag is egter: gaan die nuwe regering van Nasionale Eenheid remmende 

invloede afskud en slaggate vermy wat uit die onderwysgeskiedenis spreek? Sal die 

regering daarin slaag om maksimale onderwysgeleenthede vir al die land se leerlinge te 

skep? 

Die oorwegende mening is dat oplossings vir onderwysprobleme eerstens in 'n politieke 

oplossing gevind sal word (Smit 1990:3; Csapo 1986:71-76; Mphahlele 1990:38-40). 

Vir baie jare is die ideaal verkondig dat die onderwys gevrywaar moet wees 

van partypolitieke inmenging. In eerlikheid beskou, kom so 'n uitgangspunt 

neer op die najaging van feitlik die onmoontli.ke. Partypolitieke ideate en 

onderwysideale het 'n onderlinge verband wat die objektiewe waamemer 

nie sal kan ontken nie. Partypolitieke ideate is in baie gevalle ook 
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spieelbeeld van volksideale en menige land se onderwysdoel vra dat hierdie 

ideale ook in en deur die politiek bevorder moet word (Mondstuk 1992:1). 

Die nuwe onderwysstelsel kan dus alleen slaag wanneer daar 'n gevestigde, stabiele 

staatbedeling in plek is. Die toekoms sal leer of standhoudende vrede en 'n bestendige 

gemeenskap geskep is waarin die onderwys kan gedy en uitgebou word. 

3.3 DIE ONTWIKKELING VAN SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGSDIENSTE 

IN SUID-AFRIKA 

In hierdie afdeling word die ontstaan en ontwikkeling van sielkundige en voorligtings

dienste beskryf. Dit moet binne die konteks van die voorafgaande bespreking van die bree 

historiese ontwikkeling van die onderwys in Suid-Afrika beskou word. 

Dit is veral van belang om daarop te let dat die ontwikkeling van sielkundige en voorlig

tingsdienste nie losstaande van die impak van die apartheidsbeleid op die onderwysstelsel 

gesien kan word nie. Daar het dus aparte sielkundige en voorligtingstrukture vir die 

verskillende bevolkingsgroepe en onderwysdepartemente ontstaan. Dit was veral die 

blankes wat ten opsigte van hierdie diens in die bevoorregte posisie was. 

Dit is reeds in vooraf gaande bespreking aangedui dat die blanke onderwys mettertyd onder 

die beheer van vier verskillende provinsiale onderwysdepartemente ontwikkel het. So het 

sielkundige en voorligtingsdienste wat gekoppel is aan hierdie afsonderlike provinsiale 

onderwysdepartemente, in 'n groot mate onafhanklik van mekaar 'n eiesoortige struktuur 

en karakter ontwikkel. 

The new requirements laid down in terms of the regulations promulgated 

under Act 39 of 1967 led to a complete reorganization of the psychological 

services in the different provinces. Each province has worked out its own 

system (Behr 1984:51). 

Dit val nie binne die bestek van hierdie ondersoek om 'n volledige en diepgaande 

beskrywing van die vroeere ontwikkeling van sielkundige en voorligtingsdienste te gee nie. 

Dit is wel belangrik om 'n bree agtergrond te verskaf, want hierdeur word die 
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ontwikkelinge gedurende die tagtigerjare tot en met die huidige stand van sake in 

perspektief geplaas. Dit is om hierdie rede dat die ondersoeker drie strukture geselekteer 

het waarbinne die ontwikkeling van sielkundige en voorligtingsdienste vanaf die eerste 

ontwikkelingsjare redelikerwys aangetoon word. Die bespreking aan die hand van hierdie 

drie strukture verskaf genoegsame inligting om die vroeere ontwikkeling en die hoof

momente in sielkundige en voorligtingsdienste uit te lig. Die belangrikheid van ander 

groepe en strukture word dus nie ontken nie, maar die historiese ontwikk:elingslyn van 

sielkundige en voorligtingsdienste in Suid-Afrika word redelik getrou weerspieel deur die 

geskiedenis van hierdie diens aan te toon in die voormalige Kaaplandse en Tninsvaalse 

Onderwysdepartemente en swart onderwys. 

3.3.1 Die vroee ontwikkeling 

In die vroee twintigerjare is begin met die ontwikkeling van die eerste psigometriese 

toetse. In 1930 het dr Gie, sekretaris van die Uniale Departemant van Onderwys, sy 

bekommernis uitgespreek oor die afwesigheid van beroepsvoorligting in provinsiale skole 

(Behr 1984:50). 

Hoewel daar nie ooreenstemming onder outeurs is oor die presiese aanvangsjaar van siel

kundige en voorligtingsdienste in Suid-Afrika nie, blyk dit dat hierdie diens betreklik jonk 

is in die onderwysgeskiedenis (Lindhard 1981:39; Marais 1986:168-169; Van der Merwe 

1977: x). In hierdie bespreking van die vroee ontwikkeling van sielkundige en voorligtings

dienste tot en met 1980 word die ontwikkeling van die diens in die eertydse Kaaplandse 

en Transvaalse Onderwysdepartemente en swart onderwys uitgelig. 'n Oorsig van hierdie 

drie onderwyssisteme verskaf 'n goeie beeld van die ontwikkeling van sielkundige en 

voorligtingsdienste binne die Suid-Afrikaanse onderwysbedeling. 

3.3.1.1 Dle eertydse Kaaplandse Onderwysdepartement 

Die Kaaplandse Departement van Onderwys het in 1937 daartoe oorgegaan om 'n siel

kundige diens te stig. Dr JJ Strasheim, destyds professor in opvoedkundige sielkunde aan 

die Universiteit van Stellenbosch, is as hoof daarvan benoem (Van der Merwe 1977:x). 

Hierdie belangrike stap kan as die formele begin van sielkundige en voorligtingsdienste 

in Suid-Afrika beskou word. 
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Strasheim se opdrag was om die swak presteerder in die primere skoal te identifiseer en 

die nodige skolastiese hulp te verleen. Met behulp van die eerste Suid-Afrikaanse 

Groepsverstandstoets (opgestel deur prof R W Wilcocks van die departement sielkunde aan 

die Universiteit van Stellenbosch) is die intellektuele vermoens van leerlinge bepaal en is 

daar begin met die stigting van spesiale klasse (Van der Merwe 1977:x). 

Die probleem van intellektuele vertraging was pas omlyn toe 'n tweede, en 

sielkundig heelwat meer gekompliseerde, onder die aandag kom, naamlik 

belangstelling, aanleg en beroepskeuse van leerlinge (Van der Merwe 

1977:x). 

'n Inspekteurskap van beroepsvoorligting word in 1945 ingestel. Dr JFA Swartz word in 

die pos benoem. Swartz ontwikkel en standaardiseer die bekende CV-belangstellingsvraelys 

wat ten doel het om 'n leerling te help met sy keuse van 'n beroepsrigting wat by sy 

persoonlike belangstelling pas. 

Volgens Oakley-Smith et al (1988:1930) is voorligting vir blanke leerlinge amptelik in 

1930 gevestig toe die Nasionale Instituut vir Loopbaanvoorligting begin funksioneer het 

en onder die jurisdiksie van die Departement van Nasionale Opvoeding geplaas is. 

In 1952 volg dr NJ du Preez vir Strasheim op as hoof van die sielkundige diens. Die 

aanstelling van Du Preez lui 'n derde onwikkelingsfase vir die sielkundige dienste in. Deur 

sy ywer en deursettingsvermoe kom spesiale middelbare skole vir ambagsopleiding tot 

stand. 

Verder kry hy dit reg om die Onderwysdepartement daartoe te beweeg om 

skoolklinieke op te rig, waar leerlinge met ernstige persoonlikheids

probleme die nodige sielkundige aandag kon kry. Hierdeur plaas hy die 

sielkundige diens van Kaaplandse Departement van die Onderwys nie alleen 

op die wereldkaart nie, maar maak hy dit ook toonaangewend (Van der 

Merwe 1977:xi). 

By hierdie skoolklinieke word volledige sielkundige evaluerings gedoen. Dit sluit 'n 

bepaling van 'n leerling se intellektuele vermoe, skolastiese vaardigheid, aanleg, 
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belangstelling, emosionaliteit, persoonlike rypheid en aanpassingsprobleme in. Daar is dus 

nie net aan die leerling se skolastiese probleme aandag gegee nie, maar aan sy persoon

likheid in geheel. Met antler woorde, skoolklinieke het nie net die remediering van 

skolastiese probleme hanteer nie, maar het ook vir sielkundige voorligting en persoonlik

heidsterapie voorsiening gemaak (Van der Merwe 1977:xii). 

Naude en Bodibe (1990:3) beskou die ontwikkelinge in die vyftigerjare uit 'n antler hoek: 

In South Africa, Guidance probably originated in the Cape with the 

establishment of the Cape F.clucation Department's Psychological Services 

in the 1950s. The aim of this department was to help pupils who were not 

coping academically. This led to an emphasis on intelligence testing and 

resulted in special education. 

Die behoefte aan sielkundige dienste het al groter geraak, sodat gespesialiseerde opleiding 

nodig geword het. Na pleidooie om spesifieke opleiding vir onderwys-voorligters stel die 

Universiteit van Stellenbosch in 1957 'n leerstoel vir voorligtingsielkunde in - die eerste 

van sy soort in die land. Dit dra grootliks daartoe by om die probleem van onopgeleide 

persone te oorbrug. Ander universiteite in die Kaapprovinsie het mettertyd ook begin om 

aandag aan die beter voorbereiding van voomemende onderwys-voorligters te gee. V anuit 

die staanspoor is praktiese ondervinding as 'n belangrike vereiste in die opleiding van 

voorligtingsielkundiges beskou. Dit lei daartoe dat daar in 1959 geleenthede geskep is vir 

praktiese opleiding in skole, maar wat terselftertyd ook 'n dienslewering aan skole 

ingesluit het (Anon 1984:18; Van der Merwe 1977:xii). 

Dit word egter duidelik dat rondreisende voorligters wat skole besoek, nie aan die behoefte 

voldoen nie. In 1966 word ses opgeleide voorligtingsielkundiges as onderwyser

sielkundiges op 'n eksperimentele basis vir 'n proeftydperk van een jaar aangestel. Die 

sukses wat met hierdie eksperiment behaal is, lei daartoe dat die Kaaplandse Onderwys

departement in 1969 onderwyser-sielkundige-poste by alle groot skole in Kaapland instel 

(Anon 1984:18; Naude & Bodibe 1990:3; Van der Merwe 1977:xii). 
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3. 3.1.2 Die eertydse Transvaalse Onderwysdepartement 

Die bekende Afrikaanse digter C Louis Leipoldt is in 1913 as die eerste mediese 

inspekteur van skole in Transvaal aangestel. In 1914 begin hy met 'n ondersoek om aan 

'geestelik-agterlike' kinders geskikte onderwys te voorsien - gevolglik word hy ook as die 

vader van hierdie diens in Transvaal beskou. In 1915 word JM Moll, 'n deeltydse mediese 

inspekteur van skole, aangestel om Leipoldt behulpsaam te wees (Barnard 1979:195; Du 

Plessis 1991:27). 

Volgens 'n ondersoek wat Moll gedoen het, is vasgestel dat daar in 1916 ongeveer 4 000 

blanke kinders van skoolgaande ouderdom was wat vir spesiale onderwys gekwalifiseer 

het. Die eerste spesiale klas is in 1918 aan die Gymnasiumskool in Pretoria gestig. As 

gevolg van faktore soos 'n gebrek aan opgeleide onderwysers, hulpmiddels en toerusting 

vir spesiale onderwys en die vyandigheid van ouers jeens spesiale onderwys, was min 

sukses merkbaar. In 1928 is die klas as gevolg van 'n kwynende leerlingtal gesluit 

(Barnard 1979:195). 

Volgens Du Plessis (1991:27) was die tweede fase in die ontwikkeling van sielkundige en 

voorligtingsdienste die nuwe tendens wat na 1923 ontstaan het. Die kenmerk van hierdie 

fase was die bemoeienis van die Departement van Binnelandse Sake. Dienste is gelewer 

aan skole, klinieke, jeughowe en so meer. 

Van belang was die Nicol-kommissie wat 'n ondersoek na die Transvaalse onderwysstelsel 

ingestel het. Hierdie kommissie het bevind dat daar 'n groot behoefte vir spesiale 

onderwysvoorsiening aan die verstandelik gestremde kind was. Die depressiejare, met die 

besuinigingsmaatreels as gevolg van geldskaarste, het 'n knellende uitwerking op spesiale 

onderwys gehad. Teen die einde van 1933 was daar 14 spesiale klasse met 231 leerlinge. 

Hierdie skole met die spesiale klasse was hoofsaaklik in die Witwatersrandse gebied 

gevestig. Die stigting van spesiale klasse op die platteland is as gevolg van die 

ylverspreide skooltjies bemoeilik (Barnard 1979:196). 

Met die uitbreek van die Tweede Wereldoorlog was die volgende dienste beskikbaar (Du 

Plessis 1991:29): 
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• sielkundige dienste as deel van skoolmediese dienste 

• die voorligtingsdiens wat 'n suiwer instelling van die Transvaalse Onderwys

departement was 

Die uitbreiding van spesiale onderwys is tydelik deur die Tweede Wereldoorlog aan bande 

gele. Na die vredesluiting in 1945 het 'n tydperk van geleidelike herstel gevolg. In 1946 

is daar begin met die stigting van volwaardige spesiale skole. Die eerste spesiale skool, 

die Daspoortskool, is in 1946 in Pretoria opgerig. Die eerste residensiele skool, die 

Schoemansdal Spesiale Skool, is in 1953 gestig (Barnard 1979:196-197). 

Kragtens die Wet op Spesiale Skole (W ~t no 9 van 1948) kon die Transvaalse Onderwys

departement voortaan tegniese onderwys aan afwykende kinders (behalwe blindes, dowes 

en epileptici) verskaf. 

Daar is voorts voorsiening gemaak vir die behoorlike sertifisering van 

leerlinge, vir die oprigting van klinieke en die verskaffing van kliniese 

dienste ten behoewe van verstandelik gestremde kinders (Barnard 

1979:198). 

In 1955 het die Transvaalse Onderwysdepartement besluit om die sielkundige diens as 

selfstandige diens te vestig. Gevolglik is sielkundige dienste van die geneeskundige dienste 

losgemaak. Daar is egter steeds nou saamgewerk (Du Plessis 1991:31). Mettertyd bet die 

behoefte ontstaan om hierdie diens uit te bou. 

In 1967 het die Transvaalse Onderwysdepartement besluit om die hulp

dienste te koordineer en te konsolideer om sodoende volwaardige kinder

leidingklinieke oral in Transvaal daar te stel ... Die genoemde volwaardige 

kinderleidingklinieke is gestig te Pretoria, Johannesburg, Pietersburg, 

Nelspruit, Vereeniging, Potchefstroom, Ermelo, Boksburg, Krugersdorp en 

Lichtenburg en dit kan beskou word as 'n baie belangrike mylpaal in die 

ontwikkeling van die Skoolsielkundige en V oorligtingsdiens (Du Plessis 

1991:32). 
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In 1972 is gedifferensieerde onderwys in Transvaal geimplementeer. Dit het toenemend 

groter eise aan die sielkundige en voorligtingsdienste gestel. Gevolglik moes die 

dienslewering meer gespesialiseerd raak en is 'n verdere 14 klinieke gestig. Teen 1983 het 

die Transvaalse Onderwysdepartement oor 42 klinieke en 4 kliniekskole beskik. Gedurende 

1983 ondergaan die diens ook 'n naamsverandering van Sielkundige en Voorligtingsdiens 

na Opvoedkundige Hulpdiens. Hiermee saam is die term kliniek na onderwyshulpsentrum 

verander (Du Plessis 1991:34). 

3. 3.1. 3 Eertydse swart onderwysdepartemente 

Volgens Marais (1986:169) het voorligting aan swart kinders agterwee gebly. Voorligting 

het slegs op 'n informele wyse geskied en wel binne bepaalde kultuurverbande. Dovey 

(1983:459) verwys onder andere na die bekende abakhweta-gebruik waar jong seuns na 

'n drie-maande inisiasieperiode tot die geledere van die volwasse mans toegelaat is. 

Marais (1986:169) skryf die agterstand van voorligting onder swart gemeenskappe toe aan 

politieke faktore wat basiese onderwys gekniehalter het: "Politieke strukture het 

gaandeweg daartoe gelei dat blanke-onderwys en die uitbouing van voorligtingsdienste 

voorrang bo swart-onderwys geniet het." 

Volgens Behr (1984:213-214) is sielkundige en voorligtingsdienste in 1960 in swart 

onderwys geimplementeer. Die Onderwyswet van 1979 het nuwe stukrag aan die 

ontwikkeling van sielkundige en voorligtingsdienste binne swart onderwys verleen. 'n 

Inspekteur van Sielkundige Dienste onder beheer van die Departement van Onderwys en 

Opleiding is vir elke kring aangestel. Verskeie psigometriese toetsing is ontwikkel om in 

die behoeftes van swart leerlinge te voorsien. 

Watts (1980:12) benadruk dat daar 'n wesentlike verskil tussen blanke en swart voorligting 

(veral beroepsleiding) is: 

To move from considering career guidance for Whites to a discussion of 

career guidance for Blacks is to move from one world to another. This is 

hardly surprising, in view of the vast differences in educational and 

employment opportunities for the two ethnic groups, and in view of the fact 
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that it has been the deliberate policy of the Nationalist government to 

maintain these differences. 

Watts (1980:13) skryf die swakker gehalte van beroepsvoorligting onder swart 

gemeenskappe nie slegs aan 'n gebrekkige onderwysstelsel toe nie, maar ook aan die 

politieke omstandighede van die land. Ernstige beperkinge ten opsigte van 

beroepsmoontlikhede het die beroepskeuse van swart mense in 'wit' gebiede belemmer. 

Even for those who have qualified for permanent urban residence, employ

ment opportunities are strictly limited. In perculiar, Blacks are excluded 

from most skilled (and even some semi-skilled) jobs by four main means: 

by job reservation legislation; by private colour-bar 'agreements' concluded 

between employers and the registered trade unions: by apprenticeship 

committees which have the power to deny Blacks right to apprenticeships; 

and by custom (Watts 1980:14). 

Watts (1980:15) kom tot die gevolgtrekking dat daar min ruimte vir beroepsvoorligting 

onder die omstandighede was. Gedurende die sewentigerjare het die onderwysbedeling wel 

voorsiening vir voorligting gemaak deur middel van skoolvoorligters wat skole besoek het. 

Hierdie skoolvoorligters wat hoofsaaklik deur middel van kort kursusse opgelei is, het 

onder andere beroepsleiding verskaf. 'n Tekort aan personeel het egter tot oneffektiwiteit 

bygedra. In 1975 was daar slegs 30 opgeleide voorligters om na alle sielk:undige dienste 

vir byna 3,75 miljoen skoolkinders om te sien. 

3.3.1.4 Same vatting 

Daar blyk veral twee redes te wees waarom sielkundige en voorligtingsdienste nie oral in 

die Suid-Afrikaanse onderwysbestel doeltreffend geimplementeer is nie. Die eerste oorsaak 

is die histories-politiese faktore. Daar het verskillende aparte onderwysdepartemente 

ontstaan. Nie net is verskillende skolestelsels vir verskillende rasse ingevoer nie, maar in 

blanke, sowel as in swart onderwys, het het daar nog 'n onderlinge verdeling plaasgevind 

as gevolg van die instelling van provinsies en tuislande. Hierdie gebrek aan eenvormigheid 

en die afwesigheid van oorkoepelende beheer en beleid was 'n remmende faktor in die 
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ontwikkeling van sielkundige en voorligtingsdienste binne die Suid-Afrikaanse 

onderwysbedeling. 

'n Tweede rede moet binne die onderwys self gesoek word. Volgens Marais (1986:168) 

is voorligting nie deur al die belanghebbendes en skole na waarde gereken nie. Ander sake 

is gewoonlik hoer op die prioriteitslys geplaas, wat meegebring het dat voorligting nie in 

al die provinsies en skole tot sy reg kon kom nie (Marais 1986:169). 

Marais (1986:168) vat die historiese ontwikkeling van sielkundige en voorligtingsdienste 

waarskynlik goed saam as hy se dat 

W anneer daar oor die ontwikkeling van V oorligting in die RSA besin word, 

doem die onderwysverlede voor die geestesoog op. Vir vyf dekades het 

Voorligting deur stormwaters gegaan, want politieke en ekonomiese 

invloede het soms genadeloos koers en rigting daaraan probeer gee (Marais 

1986:168). 

Ten slotte kan dus gese word dat ten spyte van allerlei belemmerende faktore en 

groeipyne, sielkundige en voorligtingsdienste in sekere onderwysdepartemente in 'n redelik 

gesofistikeerde diens ontwikkel het en dat die basis gele is vir die ontwikkeling en 

uitbreiding van hierdie diens gedurende die tagtigerjare. 

3.3.2 Ontwikkelinge sedert 1980 

Met die aanvang van die tagtigerjare het sielkundige en voorligtingsdienste nog 'n groot 

agterstand gehad. Lindhard (1981:39) het met verwysing na die posisie van sielkundige 

en voorligtingsdienste in die Suid-Afrikaanse onderwysbedeling gese: 

Guidance is the stepchild of the school system. Born with much promise 

around 1966 ... she was never allowed to grow into her rigthful position. 

In 1980 het die regering die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing versoek om 'n 

ondersoek op nasionale grondslag te ondemeem na onderwys in Suid-Afrika. Verskeie 

werkkomitees is aangestel om uitvoering aan die opdrag te gee waarvan die W erkkomitee: 
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Voorligting een was. Hierdie Werkkomitee het die Instituut vir Opvoedkundige Navorsing 

versoek om 'n verslag oor die stand van skoolvoorligting voor te berei. 

Hoewel die Verslag van die Werkkomitee: Voorligting (RGN 1981b) 'n groot bydrae 

gemaak het om die destydse situasie van sielkundige en voorligtingsdienste in Suid-Afrika 

te omskryf en aanbevelings te doen, is dit deur verskeie faktore gekniehalter. Die 

belangrikste faktor was waarskynlik die politieke beleid wat 'n remming op aanbevelings 

van die De Lange-verslag geplaas het. Daar is reeds in par 3.2.3 daama verwys dat die 

regering se bantering van die De Lange-verslag nie die onderwyskrisis in Suid-Afrika 

bevredigend opgelos het nie. Die sielkundige en voorligtingsdienste het noodwendig 

gekoppel gebly aan die onderwysbeleid en het dus derhalwe ook gely onder die gebreke 

van die onderwysstelsel van die tagtiger- en vroee negentigerjare. 

'n Tweede tekortkoming van die Verslag van die Werkkomitee: Voorligting was die 

versuim om 'n beleid ten opsigte van organisasiestrukture en funksionering binne 'n 

multikulturele onderwysstelsel onder die sambreel van een nie-rassige onderwysstelsel aan 

te spreek. 

Die aanbevelings van hierdie verslag slaag egter daarin om die leemtes onder die owerheid 

se aandag te bring, sodat daar redelik vinnig gepoog is om doeltreffender sielkundige en 

voorligtingsdienste aan swart gemeenskappe te voorsien. Die Departement van Onderwys 

en Opleiding stel die vak voorligting vanaf 1981 by alle sekondere skole onder sy beheer 

in (Nieuwenhuis et al 1984:34). Tog is dit duidelik dat die politieke apartheidsideologie 

nog steeds die grootste invloed op die praktiese implementering sou uitoefen en dat die 

regering van voortgesette benadeling van swart kinders ten opsigte van sielkundige en 

voorligtingsdienste beskuldig sou word. Dovey (1983:460) verwys hiema wanneer hy se 

dat in 

... 1981, 'guidance' was suddenly introduced into all Black schools, and 

one Black teacher from each school was chosen by the government 

department responsible for Black education, to undergo the 'crash courses' 

in guidance offered by the department. The official syllabus for guidance 
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in Black schools leaves little doubt of the social control function that 

guidance is expected to serve in these schools. 

Terwyl die vier provinsiale onderwysdepartemente, wat voorsiening maak vir blanke 

onderwys. 'n redelik ontwikkelde sielkundige en voorligtingstruktuur in elke provinsie daar 

gestel het. het die ontwikkeling van sodanige dienste in swart onderwys nie aan die 

verwagting voldoen nie: 

Blacks in South Africa are both deprived of and express a need for school 

guidance services. Thus, by comparison with their white counterparts, black 

pupils perceive that they are presented with inadequate guidance in all its 

dimensions (Oakley-Smith et al 1988:111). 

Opsommend: na aanleiding van die Verslag van die Werkkomitee: Voorligting in 1981 is 

daar groot vordering gemaak met die ontwikkeling van sielkundige en voorligtingsdienste 

binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel. Veral in die blanke onderwysdepartemente is 

relatief goeie doeltreffende sielkundige en voorligtingsdienste gevestig, terwyl die 

ontwikkeling van hierdie dienste veral in swart onderwys agterwee gebly het. Hoewel daar 

baie gedoen is om sielkundige en voorligtingsdienste onder die breer Suid-Afrikaanse 

bevolking te bevorder. het die ingeboude apartheidsmodel in die onderwysbedeling steeds 

in die sielkundige en voorligtingsdienste neerslag bly vind. Die veranderings op 

staatkundige terrein wat met die April-verkiesing in 1994 ingetree het. hou verreikende 

implikasies vir die onderwys in. Terwyl talle ondersoeke, soos die RGN-ondersoek van 

1981 van die Werkk:omitee: Voorligting daarop toegespits was om sielkundige en 

voorligtingsdienste binne die apartheidsbeleid te ontwikkel, is weinig navorsing gedoen 

random die implementering van 'n sielkundige en voorligtingsdiens in 'n multikulturele 

onderwyssisteem van 'n geintegreerde onderwysstelsel in Suid-Afrika. 

3.4 TOEKOMSPERSPEKTIEF 

3.4.1 Inleiding 

Die versugting is reeds lankal uitgespreek dat een onderwysstelsel vir Suid-Afrika ingestel 

moet word. In die laaste jare het die aandrang al dringender geword vir die 
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. . . creation of a single ministry of education in which there is a right of 

individual choice in education, with the proviso that all State-financed 

education be non-racial ... and which will promote a common South Africa 

identity (Smit 1990: 12). 

Byna almal stem dus saam: daar moet 'n enkele onderwysstelsel kom, en 

daar moet gelyke finansiering wees ... om strukture en prosesse daar te stel 

wat binne drie jaar aan ons 'n werklik nie-rassige, verenigde en gedesentra

liseerde onderwysstelsel sal gee (Moulder 1991: 31). 

Die grootste struikelblokke om hierdie doel te bereik, is uit die weg geruim met die eerste, 

voile demokratiese verkiesing wat in 1994 in Suid-Afrika plaasgevind het. Die African 

National Congress het die verkiesing gewen en 'n Regering van Nasionale Eenheid is 

saamgestel. Dit was egter slegs die eerste stap om 'n meer effektiewe onderwysbedeling 

in Suid-Afrika te vestig. Baie sal afhang of die Regering van Nasionale Eenheid daarin 

gaan slaag om in die volgende paar jaar 'n standhoudende, stabiele politieke toestand te 

skep waarbinne die onderwys toegelaat gaan word om optimaal te ontwikkel. 

3.4.2 Die nuwe staatkundige bedeling 

Die belangrikste staatkundige aspek van die nuwe bedeling is dat daar wegbeweeg is van 

die apartheidsbeleid van afsonderlike ontwikkeling na 'n konstitusie waar Suid-Afrika as 

'n unitere staat met gelyke stemreg viral sy inwoners funksioneer. In die proses is die 

kaart van Suid-Afrika heeltemal verander en die ou vier provinsies en tuislande het 

weggeval (vgl Kaart 1.1). Hoewel die finale grondwet nog geskryf moet word en 

veranderings kan plaasvind, is die fondamente vir 'n nuwe Suid-Afrikaanse bedeling gele. 

Suid-Afrika is in nege provinsies ingedeel met die sentrale regering wat nasionale beleid 

bepaal en oorkoepelende beheer uitoefen. Elke provinsie stel sy eie regering saam wat die 

bestuur en administrasie van daardie provinsie behartig. 

Each province will have its own government, called a provincial 

legislature ... can also draw up its own constitution, as long as it does not 

go against the national constitution (Maguire 1994: 10). 
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3.4.3 Die nuwe onderwysstelsel 

Op sentrale vlak: is 'n ministerie vir onderwys ingestel wat oorkoepelende beheer oor 'n 

gei'ntergreerde nie-rassige onderwysstelsel in Suid-Afrika uitoefen (Mondstuk 1994: 1). Die 

ANC het reeds in 1992 in sy beleidsdokument die volgende aanvaar: 

The administration and management of education and the development of 

educational policy will be governed by the principle of democracy, within 

a unified national education and training system (ANC 1992:29). 

Die grootste opposisieparty (Nasionale Party) in die Regering vir Nasionale Eenheid het 

dieselfde gedagterigting vir onderwys in sy 1994-verkiesingsmanifes gekoester: 

Die onderwys van die land is vir te lank gekniehalter deur diskriminasie, 

'n gebrek aan dissipline, en die politieke stryd wat in die skole gevoer is ... 

Die nuwe Nasionale Party-regering het horn beywer vir een onderwysstelsel 

met gedesentraliseerde departemente in die provinsies (NP 1994:24). 

Volgens die verkiesingsmanifes van die meerderheidsparty in die Regering van Nasionale 

Eenhied sal die ANC-regering 

... aan onderwys voorkeur gee: 

• een onderwysstelsel bekendstel wat aan alle kinders gratis en verpligte 

onderwys vir tien jaar sal hied ... 

• moedertaalonderwys en onderwys in enige gekose taal toelaat... (ANC 

1994a: ongepagineerd) 

Bostaande beleid van die ANC, asook die plek van provinsiale onderwysdepartemente, 

word ook in sy besprekingsdokument oor onderwys uiteengesit (ANC 1994a:9): 

The education and training bureaucracy will be reorganised through the 

establishment of a single national ministry for education and training, 

responsible for national policy, norms and standards, planning, the 

provision of budgetary resources and the management of higher education 

development; and provincial departments responsible for planning and 

managing all aspects of education and training provision other than higher 

education. 
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Die ANC het kort na sy bewindsoomame aangekondig dat oorgegaan word om een 

onderwysdepartement in te stel (Citizen 1994a:l): 

South Africa's 18 education departments will officially merge on Monday 

and steps will be taken by the new government to normalise the education 

system as soon as possible. The new Minister of Education, Professor 

Sibusiso Bengu, said in Pretoria yesterday the new education department's 

biggest challenge would be to rehabilitate the education system in South 

Africa and create a culture of learning. 

Dit is duidelik dat die oorskakeling vanaf die vorige bedeling na die nuwe geintegreerde 

onderwystelsel nie oomag sal plaasvind nie. Dit kom egter voor asof die ANC-regering 

dit as hoogste prioriteit stel (Citizen 1994b:8): 

The process of integrating the various racially based education departments 

should be completed by January next year (1995). Dr Huw Davies, head 

of Education Co-ordination Services in the Department of Education and 

Training, said yesterday ... technical aspects of integration would take a bit 

longer. A director-general had to be appointed for each provincial education 

department, followed by heads of education departments and other staff. 

Die Konsepwitskrif oor Onderwys en Opleiding stel dit dat die regering daartoe verbind 

is om een nasionale onderwysdepartement te vestig wat met ingang Januarie 1995 moet 

funksioneer. Voorsiening word vir provinsiale onderwysdepartemente gemaak wat binne 

die oorhoofse nasionale onderwysbeleid sal moet funksioneer (Department of Education 

1994:30-33). 

Opsommend: in die nuwe bedeling word een oorkoepelende onderwysdepartement op 

hoogste vlak ingestel met nege provinsiale onderwysdepartemente wat binne die nasionale 

beleid en riglyne funksioneer. 

3.4.4 Die ANC se besprekingsdokument oor onderwys: spesiale onderwys 

Hoewel daar in die besprekingsdokument oor onderwys van die ANC (ANC 1994b) nie 

volledig oor die strukture en funksionering van sielkundige en voorligtingsdienste verslag 
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gedoen word nie, is die voorsiening van spesiale onderwys aangespreek en die belangrik

heid daarvan uitgelig. 

3.4.4.1 Beginsels 

In die voorsiening van spesiale onderwysbehoeftes word die volgende beginsels aanvaar 

(ANC 1994b: 105): 

• Gestremde persone het die reg tot gelyke en toepaslike onderwys en opleiding. 

• Die beginsel van sielkundige en voorligtingshulpverlening word aanvaar: 

Concern for the total development and broad psychological, health 

and social needs. Specialised school health, welfare, guidance and 

counseling, and special education services need to be made avaible 

to those with particular physical, psychological and academic needs. 

• In beginsel word aanvaar dat kinders met spesiale onderwysbehoeftes op die 

langtermyn by hoofstroomonderwys ingeskakel sal word. In die interim fase kan 

die kinders by spesiale fasiliteite geakkommodeer word; op voorwaarde dat die 

onderwys van gelykstaande kwaliteit en waarde is en met die nodige buigsaarnheid 

in die kurrikulum, sodat dit tot die beste voordeel van die kind sal strek. 

• Die beginsel word aanvaar dat persone met spesiale onderwysbehoeftes inspraak 

in die onderwysstrukture kan he. 

3.4.4.2 Be/eidsvoorstel/e 

Die beleidsvoorstelle maak onder andere vir die volgende fasette voorsiening (ANC 

1994b: 106-107). 

• Beheer en gedeeltelike administrasie oor onderwysbehoeftes sal op nasionale vlak 

geskied. 

• Die beleid op nasionale vlak plaas seggenskap oor spesiale onderwys in die hande 

van provinsies en plaaslike owerhede. 

• Strukture wat na spesiale onderwysbehoeftes moet omsien sal ingestel word op 

nasionale en provinsiale vlakke en komitees sal op plaaslike vlak ingestel word. 
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Die gedagte word ook in hierdie besprekingsdokument uitgespreek dat daar in die 

rigting beweeg moet word dat leerlinge met spesiale onderwysbehoeftes in 

hoofstroomonderwys geakkommodeer moet word. 

• Besondere aandag sal aan die behoeftes in landelike gebiede gegee word. 

• Dienslewering sal verskaf word deur personeel met verskillende vlakke van 

kundigheid - van hoogs gekwalifiseerde tot para-professionele persone. 

Daar kan uit die bogenoemde bespreking afgelei word dat lewering van 'n doeltreffende 

en gelykwaardige diens aan leerlinge met spesiale onderwysbehoeftes 'n belangrike 

prioriteit in die nuwe bedeling sal wees. Hoewel die organisasiestrukture en funksionering 

van sielkundige en voorligtingsdienste nie hanteer word nie, dui die beginsels wat in 

hierdie dokument aanvaar is, op die noodsaaklikheid van die effektiewe funksionering van 

hierdie diens. 

3.4.5 Die Konsepwitskrif oor Onderwys en Opleiding 

Die Konsepwitskrif oor Onderwys en Opleiding verskaf nie klinkklare strukture en al die 

antwoorde oor die plek en rol van sielkundige en voorligtingsdienste in die nuwe bedeling 

nie. Dit verskaf eerder bree beginsels en riglyne oor opvoedkundige ondersteuningsdienste 

waarbinne sielkundige en voorligtingsdienste sy voete sal moet vind. 

Education Support Services (FSS) encompasses all education-related health, 

social work, specialised educational, vocational and general guidance and 

counselling, and psychological services... The Ministry of Education 

intends to explore a holistic and integrated approach to Education Support 

Services, in collaboration with the provincial Ministries of Education and 

in consultation with the Ministries of National Health, Welfare, and Labour 

Affairs. The inclusive, integrated approach recognises that issues of health, 

social, psychological, academic and vocational development are inter

related (Draft White Paper 1994:15-16). 

'n Verblydende aspek is dat die Konsepwitskrif (Department of Education 1994:16) 

erkenning gee aan die belangrikheid van sielkundige en voorligtingsdienste. Volgens 

Davies (1994:8) spreek dit uit die Konsepwitskrif dat die sielkundige en voorligtingsdiens 
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in essensie dieselfde rol as voorheen moet vervul. maar dat dit op 'n meer uitgebreide 

grondslag sal geskied. 

Die Konsepwitskrif beveel aan dat 'n kommissie tot stand gebring word om die hele saak 

van opvoedkundige hulpdienste te ondersoek (Department of Education 1994:16). In 

hierdie verband noem Davies (1994:8-9) die volgende: 

Oor die !anger termyn. wil dit voorkom asof deskundiges soos u sal moet 

besin oor die wyse waarop u by die voorgestelde Kommissie betrokke sou 

kon raak; oor die wyse waarop nasionale beleid oor hierdie sake 

geformuleer moet word; watter struk:turering noadsaaklik gaan wees; en 

veral hoe daar met 'n totaal nuwe opset omgegaan sal moet word om te 

verseker dat voortgesette dienslewering plaasvind. 

Opsommend: die Konsepwitskrif oor Onderwys en Opleiding beklemtoon die belangrikheid 

van sielkundige en voorligtingsdienste in die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling. 'n Nasionale 

kommissie word in die vooruitsig gestel om 'n deeglike ondersoek na hierdie diens te 

loads. 

3.4.6 Sielkundige en voorligtingsdienste in die nuwe bedeling 

Soos in die voorafgaande bespreking aangetoon is, is daar nog nie 'n gedetailleerde 

bloudruk vir sielkundige en voorligtingsdienste op nasionale vlak uitgewerk nie. Die 

Konsepwitskrif oor Onderwys en Opleiding erken die belangrikheid en behoefte van 

sodanige dienste. 'n Nasionale Kommissie is ook in die vooruitsig gestel om 'n ondersoek 

na spesiale onderwysbehoeftes te loads (Draft White Paper 1994:15-16). 

In sommige provinsies is daar gedurende 1994 forums en werkkomitees gestig om 

amalgamasie in sielkundige en voorligtingsdienste te bewerkstellig. Die modelle wat hieruit 

voortgespruit het. word in paragraaf 3.6 bespreek. Die waameming van die skrywer is dat 

daar 'n dringendheid onder professionele persone in hierdie diens posgevat het om die 

doeltreffende funksionering van sielkundige en voorligtingsdienste in die toekoms te 

verseker. 
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Dit blyk dus dat daar van die owerheid se kant, sowel as uit die geledere van sielkundige 

en voorligtingsdienste die besef en begrip aanwesig is dat 'n goedbeplande en doelmatige 

sielkundige en voorligtingsdiens in die nuwe onderwysbedeling 'n noodsaaklikheid is. 

3.5 RAAMWERKMODELLE VIR DIE VOORSIENING VAN SIELKUNDIGE EN 

VOORLIGTINGSDIENSTE IN DIE NUWE BEDELING 

In hierdie afdeling word twee raamwerkmodelle bespreek wat 'n teoretiese begronding, 

asook praktiese riglyne vir die voorsiening van sielkundige en voorligtingsdienste hied. 

Toepaslike inligting en voorstelle uit hierdie modelle kan in die beplanning van sielkundige 

en voorligtingsdienste op provinsiale vlak ingewerk word. Die ondersoeker is van mening 

dat elke provinsie binne sy eiesoortige omstandighede en behoeftes 'n sielkundige en 

voorligtingsdiens behoort te skep. 

3.5.1 

3.5.1.1 

Die PIDA-stelsel 

Inleiding 

Die PIDA-stelsel is oorspronklik ontwerp vir implementering deur die Departement van 

Onderwys en Opleiding. PIDA is 'n akroniem vir Panel for Identification, Diagnosis and 

Assistance. In September 1992 het 'n onderwyskomitee bestaande uit verteenwoordigers 

van die Departement van Onderwys en Kultuur: Huis van Afgevaardigdes, Departement 

van Onderwys en Kultuur: Huis van Verteenwoordigers, Departement van Onderwys en 

Opleiding en die Departement van Onderwys en Kultuur: Administrasie Volksraad, 'n 

verslag gepubliseer wat bekend staan as die Draft proposal of an affordable psychological/ 

educational/guidance service in a new dispensation. Hierdie komitee het onder voorsitter

skap van dr DPM Botes funksioneer. Die aanbevelings van hierdie verslag is grootliks 

gebaseer op die PIDA-stelsel en daarom word die voorstelle en aanbevelings in hierdie 

verslag vervat, bespreek. 

3.5.1.2 Wetgewing 

'n Nasionale Onderwyswet moet toepaslike hulp, ondersteuning en voorligting aan alle 

leerlinge verseker sowel as gespesialiseerde hulp verleen aan leerlinge na gelang van nood 

en behoefte (Botes 1992:29). 
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3.5.1.3 Die doe/ van hierdie diens 

Jooste (1994:6) stel die doel van PIDA soos volg: 

The objective of Pida (as a multi-disciplinary and multi-professional model) 

is to provide teaching staff with a structure of assistance that will enable 

educators to educate and assist students more effectively. 

Die spesifieke doelwitte van PIDA is (Jooste 1994:6): 

• om 'n diens aan alle leerlinge te lewer 

• om psigometriese en edumetriese hulp te verleen 

• om skoolvoorligting te voorsien 

• om remediering te verskaf 

• om berading en terapie te verskaf 

• om sosiale ontwikkeling te stimuleer 

• om ouerbegeleiding te lewer 

3. 5.1. 4 Binneskoolse en huiteskoolse mode/le 

Die PIDA-stelsel plaas die klem op die binneskoolse model waar hulpverlening binne die 

skool self gelewer word. Die buiteskoolse model word as gevolg van die hoe onkoste 

daaraan verbonde, nie as 'n bekostigbare realiteit in die nuwe onderwysbedeling gesien nie 

(Botes 1994: persoonlike onderhoud). 

The existing out-of-school specialist model for psychological/educational/ 

guidance service employed by various education departments should be 

supportive of model(s) developed around the in-school model... Although 

the existing out-of-school specialist models ... have merit and to some extent 

represent an ideal situation, economic realities make these models 

unfeasible for the provision of the services to all pupils in the NSA (New 

South-Africa) (Botes 1992:25). 

3.5.1.5 Die rol van die voogonderwyser 

Die voogonderwyser (klasonderwyser) behoort die leerlinge in sy klas noukeurig waar te 

neem. Hierdie onderwyser kan vroegtydig 'n probleem by 'n leerling identifiseer en 
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hulpverlening of remecliering toepas. Indien die voogonderwyser nie daarin slaag om die 

probleem op te los nie, word die leerling na die tweecle vlak van hulpverlening verwys 

(Jooste 1994:7). 

3.5.1.6 Die rol van die skoolpaneel 

Uitgesoekte onderwysers vorm 'n skoolpaneel wat hulpverlening aan kinders verskaf. Dit 

kan onderwysers wees wat vir hierdie taak opgelei is, of onderwysers wat deur indiens

opleiding toegerus word vir hul taak. Skoolvoorligters, voogonderwysers en remedierende 

onderwysers dien op die skoolpaneel. Die belangrikste taak van die paneel is om die 

probleem by die leerling te identifiseer of te diagnoseer en dan toepaslike hulpverlening 

beskikbaar te stel (Botes 1992:26). 

3.5.1.7 Hulpverlening op mesovlak 

Indien 'n leerling nie deur die skoolpaneel gehelp kan word nie, moet hulp vanaf mesovlak 

ingeroep word. Die skoolhoof word geraadpleeg en die leerling word verwys na rond

reisende remeclierende onderwysadviseurs wat die skool besoek (Jooste 1994:8). 

3.5.1.8 Hulpverlening deur professionele persone 

Soms benodig 'n leerling egter gespesialiseerde hulp wat slegs deur professionele persone 

van buite gebied kan word. Deur die probleem te kon identifiseer en die nodige 

verwysings te doen, het PIDA sy doel bereik. Verwysings kan gecloen word na (Jooste 

1994:8): 

• sielkundiges 

• psigiaters 

• paramediese personeel 

• mediese spesialiste 

• maatskaplike werkers 

• remedierende skole 
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3.5.1.9 Onderwysersopleiding 

Vir die doeltreffende funksionering van die PIDA-stelsel is dit noodsaaklik dat 

onderwysers oor die nodige vaardighede beskik. Toepaslike opleiding is dus belangrik. Die 

aangewese vlakke van onderwysersopleiding is: 

• Aanvanklike opleiding: 'n Komponent behoort in die kurrikulum van kolleges en 

universiteite ingebou te word wat onder andere voorsiening maak vir die opleiding 

in vroee identifiseringsvaardighede, asook beradingstegnieke. Dit is belangrik dat 

'n endossement in voorligting, remediering of berading toegeken word (Van der 

Merwe 1994:ongepagineerd). 

• lndiensopleiding: Gekose onderwysers behoort indiensopleiding te ontvang deur 

middel van kort orienteringskursusse, asook !anger addisionele kursusse wat kan 

lei tot die sertifisering van 'n endossement (Van der Merwe 1994: ongepagineerd). 

• Gevorderde opleiding: Onderwysers wat wil spesialiseer behoort gevorderde studies 

te ondemeem, sodat hulle op mesovlak kan funksioneer. Hierdie opleiding behoort 

te voldoen aan die vereistes wat deur tersiere inrigtings, sowel as die professionele 

rade van die onderskeie dissiplines gestel word (Botes 1992:31; Van der Merwe 

1994: ongepagineerd). 

3.5.1.10 Aanwending van bestaande mannekrag 

Die huidige personeel wat verbonde is aan sielkundige en voorligtingsdienste van die 

verskillende onderwysdepartemente behoort ingesluit te word op makro-, meso- en 

mikrovlakke van die nuwe bedeling. 'n Herr..ngskikking van personeel sal egter 

noodwendig volg. 

The necessary measures should be taken to ensure that specialists (advisers) 

attached to out-of-school specialist models (which are to be remodelled .. .) 

are accommodated as they, by way of their specialist training and 

experience, will be able to make expert input in a future dispensation (Botes 

1992:30). 
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3.5.1.11 Implementeringstrategie 

Daar behoort strategiese beplanning te geskied om die verskillende stelsels in een unifonne 

stelsel saam te snoer. 'n Werkkomitee wat bestaan uit invloedryke rolspelers moet 'n 

gedetailleerde implementeringsprogram daarstel (Botes 1992:32). 

In sy kommentaar op die inhoud van die Konsepwitskrif sluit Davies (1994:8) hierby aan: 

Die onmiddellike taak sal wees om in elke provinsie dit wat daar bestaan, 

te amalgameer en die raamwerk van 'n nuwe Diens op die been te bring. 

3.5.2 Voorgestelde model vir spesiale onderwys 

3.5.2.1 Omskrywing van spesiale onderwys 

Archer et al (1993:1) beskou spesiale onderwys as al daardie gedifferensieerde, spesiaal

beplande hulpverlening vir leerlinge wat nie binne die hoofstroomonderwys genoegsaam 

kan vorder nie. 

3.5.2.2 Progressiewe hoojstroom-onderwysmodel 

Hierdie model is daarop gebaseer dat spesiale onderwys algaande meer in die hoof

stroomonderwys geakkommodeer moet word. Leerlinge wat dus tans na spesiale skole 

verwys word, sal al hoe meer in die hoofstroomonderwys hanteer moet word. Archer et 

al (1993:3 & 7) meen egter dat 'n klein groepie van leerlinge van 2% - 3% as gevolg van 

die omvang van hul gestremdhede tog in spesiale skole geplaas sal moet word. Ook hierdie 

spesiale skole wat bly voortbestaan, sal moet verander in 'n gemengde kategorie-skool, 

sodat leerlinge in 'n meer realistiese sosialiseringsomgewing hul onderwys kan ontvang. 

3.5.2.3 Drie interverwante via/eke van spesiale onderwysvoorsiening 

Die drie interverwante vlakke van spesiale ondewys word kortliks bespreek. 

(a) Vlak 1: via/eke van hoofstroomonderwys 

Hierdie voorgestelde model vir spesiale onderwys maak voorsiening vir drie interverwante 

vlakke. Vlak 1 word verdeel informele en nieformele hoofstroomonderwys. 
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In die eerste plek moet die fonnele akademiese hoofstroomonderwys self aangepas word 

om leerlinge met meerdere en mindere moontlikhede te kan akkommodeer. Die doel is dus 

dat die klasonderwyser in hoofstroomonderwys leerlinge met verskillende vlakke van 

moontlikhede moet kan hanteer. Dit op sigself vereis groot aanpassing van die onder

wysers asook 'n verandering in die kurrikulum. Volgens Archer et al (1993:5-7) sal die 

nuwe onderwysbedeling verg dat daar algaande meer leerlinge wat spesiale onderwys

behoeftes het, in die hoofstroomonderwys opgeneem moet word. 'n Breedvoerige uiteen

setting hiervan val buite die bestek van onderhawige ondersoek. 

(b) Vlak 2: vlakke van ondersteuning 

Klasonderwysers kan hierdie stelsel negatief ervaar: dit vereis ekstra werk en tyd, die 

onderwyser kan onseker en onbevoeg voel om hierdie kinders te hanteer wat tot frustrasie 

en stres kan lei. Daarom benodig onderwysers ondersteuning (Archer et al 1993:8-11): 

• Nasionale vlak: Op hierdie vlak is dit belangrik dat daar 'n nasionale beleid en 

riglyne gefonnuleer word wat die uitvoering hiervan moontlik maak. Kundiges 

word saamgetrek in 'n Ondersteunigsdiens asook in 'n Nasionale Adviesraad wat 

onder andere die ontwikkeling, evaluering, riglyne vir die kurrikulum en 

akkreditering sal bepaal. 

• Streeksvlak: Op streeksvlak word daar van die kundigheid van die personeel op 

nasionale vlak gebruik gemaak. Streeksentrums behoort beskikbaar te wees vir 

indiensopleiding en konsultasie. Hierdie sentra kan by spesiale skole, mobiele 

eenhede of by gemeenskapsentrums gehuisves word. 

• Distriksvlak: Die verpraktisering van spesiale onderwys moet by die plaaslike 

omstandighede en omgewing aangepas word. Die implementering moet egter steeds 

binne nasionale en streekstandaarde geskied. In elke gemeenskap is daar 

gerespekteerde persone (soos godsdienstige leiers, mediese dokters, sosiale 

werkers, burgerleiers en so meer) wat op 'n gemeenskapskonsulterende komitee 

kan dien wat die nodige advies en ondersteuning kan gee. Onderwysers wat 

gespesialiseer het in spesiale onderwys, kan as reisende konsultante by 

streeksentrums en skole optree. 
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Skoolvlak: Die gesind.hede van die skoolhoof en topbestuur is essensieel vir die 

suksesvolle implementering van hierdie model. Dit is belangrik dat die skool 

gebruik maak van reisende onderwysers wat in spesiale onderwys gespesialiseerd 

is. asook van persone in die gemeenskap soos maatskaplike en gesond.heidswerkers. 

• Klaskamervlak: Hierdie sisteem stel hoer eise aan die onderwyser in die 

klaskamer. Die onderwyser sal dus administratiewe. organisatoriese en instruk

sionele hulp en ondersteuning moet ontvang om suksesvol in die klaskamer op te 

tree. Die konsultasiemetode is die mees effektiewe en bekostigbare wyse om dit te 

bereik. 

(c) Vlak 3: vlakke van onderwysersopleiding 

Om hierdie model geslaagd te implementeer. is dit nodig dat vaardige en kundige 

onderwysers opgelei word. Verskillende vlakke van onderwysersopleiding is nodig wat 

byvoorbeeld 'n komponent van spesiale onderwys by basiese onderwysersopleiding insluit. 

of wat 'n volwaardige gespesialiseerde kursus in spesiale onderwys kan wees. Dit kan 

diplomakursusse, graadkursusse en nagraadse opleiding behels (Archer et al 1993:12). 

3.5.2.4 Slotsom 

Die sleutel tot sukses is ondersteuning en spesialisasie. Hiersonder kan spesiale onderwys 

nie doeltreffend op 'n progressiewe wyse in die hoofstroomonderwys geinkorporeer word 

nie (Archer et al 1993:12). 

3.6 AANBEVOLE MODELLE VIR SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGS-

DIENSTE IN DIE ONDERSKEIE PROVINSIES 

Daar is nog nie • n oorkoepelende beleid ter tafel gele vir die voorsiening van sielkundige 

en voorligtingsdienste op nasionale vlak nie. In die Konsepwitskrif (Department of 

Education 1994:16) word beplanning op nasionale vlak wel in die vooruitsig gestel: 

The Ministry of Education therefore intends to develop a proposal and seek 

Cabinet approval for a National Commission on Special Needs in Education 

and Training, to undertake a thorough needs analysis and make its 

recommendations to the Minister. 
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In sommige provinsies is beplanningsvergaderings. forums en werkkomitees gestig wat 

reeds voorstelle vir die strukturering van sielkundige en voorligtingsdienste op provinsiale 

vlak ingedien het. Hierdie voorstelle (modelle) is nog nie goedgekeur en in wetgewing 

vervat nie en die bespreking wat volg. moet dus in hierdie lig beskou word. 'n Volledige 

bespreking van hierdie modelle val buite die omvang van onderhawige studie en slegs 

enkele kemaspekte word derhalwe aangeraak. Sielkundige en voorligtingsdiens-modelle 

in die volgende provinsies word aangespreek: 

• Die Noordwes provinsie 

• Die Noord-Transvaal provinsie 

• Die Oranje-V rystaat provinsie 

• Die Oos-Transvaal provinsie 

• Die Kwazulu-Natal provinsie 

Die volgende afkortings word in die onderstaande organigramme gebruik: 

ABT arbeidsterapeut 

ADIR adjunkdirekteur 

AHOK adjunkhoof onderwyskundige 

AV algemene voorligting 

BL beroepsleiding 

BR berading 

DIR direkteur 

DP departementshoof 

HOK hoofonderwyskundige 

MW maatskaplike werker 

OHD opvoedkundige hulpdiens 

OS onderwyskundige 

SAHOK senior adjunkhoof-onderwyskundige 

SD HOK senior departementshoof-onderwyskundige 

SK skoolkliniek 

so spesiale onderwys 



SOB 

sos 
SPT 

POHD 

PSG 

PV 

RO 
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spesiale onderwysbehoeftes 

senior onderwyskundige 

spraakterapeut 

psigo-opvoedkundige hulpdiens 

persoonlike, sosiale en gesinsorg 

posvlak 

remedierende onderwys 

3.6.1 Die Noordwes provinsie 

Die Noordwes provinsie is hoofsaaklik 'n landelike streek met die belangrikste ekonomiese 

aktiwiteite landbou en mynbou. Daar is 870 000 leerlinge op skoal waarvan meer as 

38 000 gespesialiseerde onderwys ontvang (Technical Committee 1994:39; Reconstru.ct 

1994:10). 

3.6.1.1 Aanbevole organigram vir die sielkundige en voorligtingsdiens 

In Organigram 3.1 word die aanbevole organigram vir die Noordwes provinsie weergegee 

(Taskteam North West 1994:ongepagineerd). Die organigram is effens aangepas vir die 

doel van hierdie studie. 
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ORGANIGRAM 3.1 

AANBEVOLE ORGANIGRAM VIR SIELKUNDIGE EN 

VOORLIGTINGSDIENSTE IN DIE NOORDWES PROVINSIE 

(Task Team North West 1994:ongepagineerd) 
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3.6.1.2 Aanbevole struktuur vir sielkundige en voorligtingsdienste 

Daar word voorgestel dat die sielkundige en voorligtingsdiens in drie dissiplines vertak 

(Task Team North West 1994:2): 

• voorligting 

• remedierende onderwys 

• persoons-. · sosiale- en gesinsorg 

Elke dissipline behoort as 'n onafhanklike entiteit met 'n spesifieke funksie en eie 

werkswyse te funksioneer. Die leerling word as 'n totaliteit gesien en daarom kan hierdie 

onderskeie dissiplines nie in waterdigte kompartemente opgedeel word nie. Eerder word 

'n interdissiplinere werkswyse met 'n multiprofessionele aanslag aanbeveel. 

3.6.1.3 Opleiding van onderwyspersoneel 

Opleiding is 'n baie belangrike prioriteit wat uitgelig word. Dit is veral opleiding in 

remedierende onderwys wat onderskryf word. Drie vlakke van opleiding word voorsien 

(Task Team North West 1994:6-8): 

• aanvanklike opleiding 

• indiensopleiding 

• gevorderde opleiding 

3.6.2 Die Noord-Transvaal provinsie 

Die provinsie is een van die meer komplekse en armste provinsies in die land. In die 

Noord-Transvaal provinsie is die hoogste populasie van kinders onder vyftien jaar, asook 

die tweede hoogste voorkoms van ongeletterdheid in Suid-Afrika. Volgens arnptelike syfers 

is meer as 1,8 miljoen kinders op skool (Technical Committee 1994:39; Reconstruct 

1994: 10-11). 

3.6.2.1 Aanbevole organigram vir die sielkundige en voorligtingsdiens 

In die voorlopige verslag van die werkkomitee word aanbevelings gedoen vir die voor

siening van. sielkundige en voorligtingsdienste in die Noord-Transvaal provinsie SOOS in 

Organigram 3.2 voorgestel. Die organigrarn is aangepas vir die doel van hierdie studie. 
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ORGANIGRAM 3.2 

AANBEVOLE ORGANIGRAM VIR SIELKUNDIGE EN 

VOORLIGTINGSDIENSTE IN DIE NOORD-TRANSVAAL PROVINSIE 

(Task Team Northern Transvaal 1994:ongepagineerd) 
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3.6.2.2 Die missie van die sielkundige en voorligtingsdiens 

Die missie van hierdie <liens in die Nooni-Transvaal provinsie word soos volg gestel (Task 

Team Northern Transvaal 1994:2): 

The mission of Psycho-Educational Services is the promotion of optimum 

self-actualisation of learners through facilitation of discovery of self and the 

world and the acquisition of lifeskills. 

3.6.2.3 Omvang van die sielkundige en voorligtingsdiens 

Die voorlopige verslag van die Task Team Northern Transvaal (1994:3-6) maak 

voorsiening vir: 

• opvoedkundige en beroepsvoorligting 

• lewenstylopvoeding en sosio-opvoedkundige ondersteuning 

• berading en terapeutiese hulpverlening 

• remedierende onderwys 

• kognitiewe onderwys 

3.6.2.4 Die verwantskap tussen sielkundige en voorligtingsdienste en spesiale 

onderwys 

As gevolg van die interafhanklike verwantskap tussen sielkundige en voorligtingsdienste 

en spesiale onderwys stel die Task Team Northern Transvaal (1994:6) voor dat terwyl 

Psycho-Education Services and Specialised Education should retain their 

independence and Directorate status, their relatedness and overlapping with 

each other requires and justifies that they be linked and coordinated at the 

Chief Directorate level. This will ensure their maximum cooperation and 

cost-effectiveness in the provision of services. 

3.6.3 Die Oranje-Vrystaat provinsie 

Die Oranje-Vrystaat provinsie beskik oor goedontwikkelde tersiere, sowel as ander 

opleidingsinstansies. Die provinsie het 'n leerlingtal van meer as 700 000 waarvan net 

meer as 2 000 gespesialiseenie onderwys ontvang (Technical Committee 1994:39; 

Reconstruct 1994:11). 
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3.6.3.1 Aanbevole organigram vir die Oranje-Vrystaat provinsie 

In die besprekingsdokument word die struktuur van sielkundige en voorligtingsdienste in 

die Oranje-Vrystaat provinsie uiteengesit soos in Organigram 3.3 aangetoon. Enkele 

aanpassings is gedoen. 

ORGANIGRAM 3.3 

AANBEVOLE ORGANIGRAM VIR SIELKUNDIGE EN 

VOORLIGTINGSDIENSTE IN DIE ORANJE-VRYSTAAT PROVINSIE 

(Technical Committee 1994:36) 
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3.6.3.2 Doelwitte van die sielkundige en voorligtingsdiens 

Die besprekingsdokument maak voorsiening vir die volgende doelwitte (Technical 

Committee 1994:12-13): 

• Voorkomende doelwitte: 

optimale ontwikkeling van die leerder 

selfaktualisering van die leerder 

versterking van die leerproses 

toerusting van nodige vaardighede aan die leerling 

ondersteuning aan die ouer en onderwyser 

• Terapeutiese doelwitte 

hulpverlening met leer-, emosionele-, fisiese-, ontwikkelings-, gedrags-, 

beroeps- en persoonlike probleme 

verskaffing van terapie en berading 

• Evaluering en verwysing van leerlinge na spesiale onderwys 

3.6.3.3 Omvang van gespesialiseerde onderwysbehoeftes 

Die Technical Committee (1994:7) het die volgende gespesialiseerde onderwysbehoeftes 

gei'dentifiseer: 

• leerlinge met ontwikkelingsagterstande 

• leerlinge met spraakprobleme 

• erg verstandelik-gestremde leerlinge 

• leergeremde leerlinge 

• emosioneel-ontwrigte en gedragsprobleemkinders 

• begaafde leerlinge 

3. 6. 3. 4 Opleiding van onderwyspersoneel 

In die besprekingsdokument word drie vlakke van opleiding van onderwyspersoneel 

aanbeveel (Technical Committee 1994:32-33): 
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• aanvanklik:e opleiding 

• indiensopleiding 

• gevorderde opleiding 

Op die kort termyn behoort indiensopleiding voorkeur te geniet. Onderwysers kan deur 

middel van kursusse opgelei word om in die skool hulpverlening toe te pas. Onderwysers 

wat toepaslik:e, gevorderde kursusse voltooi het, behoort in die sielkundige en voorligtings

diens aangestel te word. 

3.6.4 Die Oos-Transvaal provinsie 

Oos-Transvaal, die tweede kleinste provinsie in Suid-Afrik:a, beskik: oor groot ekonomiese 

potensiaal. Die skoolgaande populasie is 748 000 (Technical Committee 1994:39; Star 

1994b:2). 

3. 6. 4.1 Aanbevole organigram vir die Oas-Transvaal provinsie 

Die Task Team Eastern Transvaal Province (1994:ongepagineerd) het in voorstelle vir 'n 

sielkundige en voorligtingsdiens 'n organigram voorgele wat in vereenvoudige vorm 

aangebied word: 
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ORGANIGRAM 3.4 

AANBEVOLE ORGANIGRAM VIR SIELKUNDIGE EN 

VOORLIGTINGSDIENSTE IN DIE OOS-TRANSVAAL PROVINSIE 

(Task Team Eastern Transvaal 1994:ongepagineerd) 
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3.6.4.2 Aanbevole naam vir hierdie diens 

In die voorstelle wat die werkkomitee van die Oos-Transvaal provinsie ter tafel gele het, 

is die benaming special educational needs aanvaar (Task Team Eastern Transvaal 

Province: 1994:ongepagineerd). 

The proposed name incorporates the previous Psychological Services, 

Guidance Services, Remedial Education Services, Educational Aid Services, 

Auxiliary Services, School Psychological Services, Special Education, 

Specialised Education, Gifted Child Education Services and other related 

names of the same services. 

3.6.4.3 Die visie van sielkundige en voorligtingsdienste 

Dit blyk uit die verslag van die werkkomitee dat in die Oos-Transvaal provinsie 'n visie 

aanwesig is om aan elke kind optimale geleenthede te hied (Task Team Eastern Transvaal 

Province 1994:3): 

The Eastern Transvaal Province envisages the provisioning of special needs 

education, training and care to enable learners to enjoy a full and decent 

life in dignity and achieve the greatest degree of self-reliance and social 

integration possible... achievement of the conditions laid down in articles 

2 and 23 of the United Nations Convention of the Rights of the Child 

(1990) which state that - the rights of all children should be upheld ... to 

respect and honour the World Programme of Action for Disabled Persons 

and the Disability Rights Charter of South Africa. 

3.6.4.4 Belangrikste aspekte in die verslag van die werkkomitee 

Die werkkomitee van Oos-Transvaal wat ondersoek ingestel het na die vestiging van 'n 

sielkundige en voorligtingsdiens in die provinsie het 'n uitgebreide dokument daargestel. 

Die werkkomitee is onderverdeel in verskeie subkomitees wat bepaalde fasette nagevors 

het. Die belangrikste aspekte wat hanteer is, het die volgende ingesluit (Task Team 

Eastern Transvaal Province 1994:5): 

• hulpverlening en diagnose 

• skoolvoorligting en berading 
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• skoolgesondheid en skoolmaatskaplike dienste 

• ortopedagogiek en leerprobleme 

• gespesialiseerde onderwys 

• onderwys vir die begaafde kind 

• finansiering 

• organigram en struktuur 

• beleidsvoorstelle wat verband hou met sport en kulturele aktiwiteite van kinders 

met spesiale onderwysbehoeftes 

3.6.5 Die Kwazulu-Natal provinsie 

Politieke geweld in hierdie provinsie haal gereeld die hoofnuus in die media. Die 

Kwazulu-Natal provinsie bied 'n tuiste aan 20% van die land se bevolking. Goed

ontwikkelde universiteite, technikons en ander opleidingsinstansies is hier gevestig. In 

hierdie provinsie is meer as 2,1 miljoen kinders op die skoolbanke (Technical Committee 

1994:39: Reconstruct 1994:13). 

Die inhoud van hierdie bespreking verwys nie na 'n gesamentlike werkomitee in die 

Kwazulu-Natal provinsie nie, maar na aantekeninge wat beskikbaar is (Anon 1994). 

3.6.5.1 'n Nuwe ondersteuningsdiensmodel vir die Kwazulu-Natal provinsie 

Die aanbevelings vir die vestiging van 'n sielkundige en voorligtingsdiens in die Kwazulu

Natal provinsie is soos volg (Anon 1994:ongepagineerd): 

• dat die meeste leerlinge met spesiale onderwysbehoeftes in die hoofstroom 

geakkommodeer word 

• dat dienste gedesentraliseer word om maksimale toegang en eweredige verspreiding 

van dienste te verseker 

• dat 'n skoolgebaseerde diensmodel ingestel word 

• dat die spesialiskundige rondreisend is met die primere taak om ondersteuning aan 

die onderwyser te verleen 

• dat direkte dienslewering aan individuele leerlinge af geskaal word 
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• dat die spesialiskundige indiensopleiding aan onderwysers verskaf en program

ontwikkeling op die terrein van spesiale onderwysbehoeftes doen 

3.6.5.2 Die voordele van 'n skoolgebaseerde diens 

Die skoolgebaseerde diens hou die volgende voordele in (Anon 1994:ongepagineerd): 

• dit maak die spesialiskundige meer toeganklik 

• dit fasiliteer die ontwikkeling van vaardighede by onderwysers 

• dit is koste-effektief 

3.7 SAMEVATTING 

Die enkele uitstaande kenmerk in die ontwikkelingsgeskiedenis van die Suid-Afrikaanse 

onderwysbedeling is dat dit hand aan hand gaan met die histories-politiese ontwikkeling 

van die Suid-Afrikaanse staatkundige bedeling in 'n multikulturele gemeenskap. Reeds 

vanaf die eerste onderwysjare in Suid-Afrika was daar twee kragte werksaam: die een krag 

wou segregrasie in die onderwys handhaaf terwyl die ander krag integrasie bepleit het. 

Reeds met die totstandkoming van die eerste sielkundige en voorligtingsdienste in die 

dertigerjare het die invloed van die apartheidsbeleid in die onderwys die ontwikkeling van 

organisasiestrukture en die funksionering in sodanige dienste merkbaar beinvloed. Hoewel 

daar sedert 1980 gepoog is om hierdie diens vir alle bevolkingsgroepe in te stel vanaf die 

vertrekpunt van gelyk maar apart, het die sielkundige en voorligtingsdienste in 1994 in 

swart onderwys nog groot agterstande getoon. 

Die uitdaging sal dus wees om in die nuwe onderwysbedeling 'n sielkundige en voor

ligtingstelsel te skep wat aan die verwagtinge van al die land se inwoners sal voldoen. 

Daar sal gewaak moet word dat daar nie soveel ander dinge op die prioriteitslys van 

onderwys in die nuwe Suid-Afrika beland, dat hierdie diens sy regmatige plek ontse word 

nie. Twee raamwerkmodelle (met verskillende perspektiewe) wat albei groot segswaarde 

vir 'n toekomstige sielkundige en voorligtingsdiens inhou is bespreek. Voorts is enkele 

(tentatiewe) modelle voorgehou wat forums en werkkomitees op provinsiale vlak ontwikkel 

het. 
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Professionele kundigheid is beskikbaar in Suid-Afrika en dit moet op •n oordeelkundige 

wyse binne die bestaande infrastruktuur aangewend word. sodat sielkundige en voor

ligtingsdienste maksimaal-doeltreffende diens kan lewer. 

In hoofstuk 4 word die voorsiening van sielkundige en voorligtingsdienste in die 

multikulturele samelewing van die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling ondersoek. 



HOOFSTUK 4 

DIE SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGSDIENS IN 'N 

MULTIKULTURELE BESTEL 

4.1 INLEIDING 

In hoofstuk: 3 is die ontwikkeling van sielkundige en voorligtingsdienste binne die 

historiese konteks van die Suid-Afrikaanse onderwys bestudeer. 'n Kardinale aspek wat 

daaruit voortgespruit het, is die groot uitdagings waarvoor sielkundige en voorligtings

dienste in die nuwe onderwysbedeling te staan kom. Oor meer as drie eeue het 'n 

apartheidsisteem in die onderwys ontwikkel. Die apartheidsbeginsel het veral sedert 1948 

beslag gekry as gevolg van die politieke beleid van die Nasionale Party. Hierdie beleid van 

segregasie het in 'n groot mate daarin geslaag om skeiding in die onderwys van 

verskillende bevolkingsgroepe te bewerkstellig, sodat verskillende onderwysdepartemente 

vir verskillende bevolkingsgroepe geskep is. Daar is dus effektief met die gedagte van 

multikulturele onderwys weggedoen. 

Volgens Marais (1992a:l) is met hierdie beleid van afsonderlike sub-onderwysstelsels 

binne die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel gepoog om aan die gedifferensieerde behoeftes 

van die verskillende kultuurgroepe in Suid-Afrika te voldoen. Daar is vir die vier 

hoofbevolkingsgroepe, naamlik vir blankes, swartes, kleurlinge en Indiers onderskeidelik 

vier subonderwysstelsels ontwikkel. Binne elk van hierdie subonderwysstelsels is met 

verdere differensiasie gepoog om byvoorbeeld Afrikaanse, Engelse, Zoeloe-, Xhosa- en 

Tswanaskole te vestig. Daar is in die vooraf gaande hoofstuk: daarop gewys dat hierdie 

uitgangspunt uit verskeie oorde gekoppel is aan politieke en sosiale onderdrukking en dat 

hierdie beleid as rassediskriminasie veroordeel is. 

Binne die realiteit van die politieke veranderings wat sedertdien plaasgevind het, is die 

verwagting van 'n 'nie-rassige' onderwysstelsel in die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling 

geskep. Dit bring uiteraard 'n radikale omwenteling in die onderwys mee wat die totale 

omvang van die onderwysstelsel raak. Hoewel daar sekerlik nie heeltemal met kultuur uit 
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skole weggedoen sal word nie, sal toelating op grond van ras nie meer as •n norm mag 

dien nie. Die gevolg is dat skole in toenemende mate 'n multikulturele aard sal ontwikkel. 

Multikulturele onderwys sal dus in hierdie ondersoek beteken dat verskillende 

bevolkingsgroepe en kulture in een skoal binne 'n veelrassige onderwysstelsel 

geakkommodeer word. Uit die aard van die saak sal dit 'n weerspieeling wees van die 

kosmopolitiese aard van die Suid-Afrikaanse gemeenskap waarbinne die leerling homself 

bevind en waarin hy uiteindelik as volwassene moet leef en werk. Marais (1992b:l) stel 

dit SOOS volg: 

Die georganiseerde onderwys gaan 'n belangrike bydrae lewer in die 

toerusting van die jeug vir die toekoms, aangesien die leefwereld 

(arbeidsmark, ens) van die toekoms heel anders daar gaan uitsien as wat 

tans die geval is. Dit gaan bestaan uit 'n verskeidenheid van rasse, kulture 

en leefstyle wat verweefd (gei'ntegreerd) saam sal moet werk en leef. 

Die sielkundige en voorligtingsdienste moet dus aanpas om vanaf die bekende wee van 

dienslewering aan 'n monokultuur binne die apartheidsisteem na die bediening van 'n 

multikulturele bedeling oar te beweeg. Die opvoedkundige sielkundige en skoolvoorligter 

staan nie onaangeraak deur die veranderinge op politieke en onderwysterreine nie. 'n 

Berader sal moet herwaardeer en besin oor sy gesindheid, vaardighede en vermoe om 

binne 'n multikulturele onderwysbestel te kan funksioneer. Multikulturele berading beteken 

dat die berader 66r etniese en kultuurgrense heen moet kan beweeg om kliente met 

uiteenlopende beskouinge in 'n hulpverleningsituasie te kan ontmoet (Dillard 1983:3-4; 

Marais 1991:1). 

In hierdie hoofstuk word ondersoek ingestel na verskillende aspekte van multikulturele 

berading. Hierdie navorser verwys oak in besonder na die Suid-Afrikaanse situasie. Om 

egter aan die vraag en eis van multikulturele berading te beantwoord, is dit nodig dat die 

sielkundige en voorligtingsprofessie kennis neem van wat navorsing en praktyk in ander 

lande ten opsigte hiervan uitgewys het. Vir hierdie doel word in onderhawige ondersoek 

na die situasie in die Verenigde State van Amerika gekyk. 



109 

4.2 BELANGRIKE ASPEKTE WAT DIE SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGS

DIENS IN 'N MULTIKULTURELE ONDERWYSBESTEL MOET AAN

SPREEK 

Sue en Sue (1990:24-26) identifiseer ses aspekte wat 'n appel tot die sielkundige professie 

in 'n multikulturele opset rig. 

In die eerste plek moet die aspek wat Sue en Sue (1990:24) die potensiele politieke 

terapienatuur noem, hanteer word. Volgens hierdie outeurs mislei sielkundiges hulself 

wanneer hulle meen dat die professie moreel, eties en politiek neutraal is. 

The results have been 

(a) subjugation of the culturally different, 

(b) perpetuation of the view that minorities are inherently pathological, 

(c) perpetuation of racist practices in counseling, and 

(d) provision of an excuse to the profession for not taldng social action 

to rectify inequities in the system (Sue & Sue 1990:24). 

Verskeie navorsers ondersteun hierdie outeurs se siening en dui aan hoedat hierdie 

bevooroordeeldheid 'n invloed op verskeie aspekte van die professie uitoefen. Sake wat 

byvoorbeeld hierdeur geraak word, is die opleiding van beraders en die voorkoming van 

minderwaardige dienste (vgl Evans 1985:457-460; Greene 1985:389-393; Helms 

1984:153-165). 

Tweedens sal die sielkundige professie vinnig en indringend die opleidingsprogramme 

moet hersien om alle relevante faktore van die verskillende minderheidsgroepe in 

berekening te bring. Aile aspekte asook literatuur van die verlede en die hede moet deeglik 

ontleed word, en navorsing moet daarop gerig wees om die lewensomstandighede van 

minderheidsgroepe te verbeter. Opleidingskursusse sal minderheidsgroepe se ondervinding 

en leefwereld moet insluit. Die intemskappe van sielkundiges behoort voorsiening te maak 

om by hierdie groepe betrokke te raak. 

Derdens behoort stereotipering deur navorsing hokgeslaan en bevooroordeelde studies 

reggestel te word. W aar navorsers meen dat hulle bevooroordeeld was en navorsing swak 
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uitgevoer en verkeerd geiilterpreteer is, behoort sodanige navorsers moreel verplig te voel 

om dit reg te stel. 'n Ondersoeker kan nie die morele en etiese implikasies van sy 

navorsing ontkom nie, en moet die verantwoordelikheid van die resultate aanvaar. 

Ondersoekers moet dus waak teen waninterpretasies, asook die kulturele faktore en die 

beperkings van die meetinstrumente in ag neem. 

In die vierde plek is daar volgens Sue en Sue (1990: 25) 'n groot behoefte om meer etniese 

minderheidsgroepe na die sielkundige professie te trek. Hoewel baie blanke professionele 

beraders 'n goeie begrip en empatie vir minderheidsgroepe toon, is daar tog behoefte aan 

'n ware besef en waardering vir die dilemmas waarin 'n lid van 'n minderheidsgroep horn 

bevind. 

More ethnic therapists who presumably are bilingual or are familiar with 

etnic cultural values should be recruited into the mental health field ... 

perhaps the most difficult issue confronting the mental health field is the 

role of culture and cultural techniques in psychotherapy. We believe that 

cultural knowledge and techniques generated by this knowledge are 

frequently applied in inappropriate ways. The problem is especially 

apparent when therapists and others act on insufficient knowledge or 

overgeneralize what they have learned about culturally dissimilar groups 

(Sue & Zane 1987:38). 

'n Volgende belangrike aspek is dat sielkundiges moet besef dat baie van die sogenaamde 

patologiese sosio-emosionele trekke wat aan etniese minderhede toegeskryf word, direk 

toegeskryf kan word aan onregverdige praktyke. 

Historically, blacks have always presented a dilemma to the dominant 

society. White society has seen black behavior as different, difficult to 

predict, difficult to control, and often as detrimental to the majority ... 

Blacks who failed to conform to... expected roles were seen as crazy, 

smart, or 'uppity niggers' (Bardo et al 1974:20-21). 
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Laastens meen Sue en Sue (1990:26) dat dit belangrik is dat navorsing op etniese 

minderhede gedoen moet word. Meer kennis en bemoeienis by hierdie groepe verlaag 

vyandigheid en kan vertroue tussen navorser en subjek tot stand bring. 

4.3 STRUIKELBLOKKE IN DIE WEG VAN DOELTREFFENDE MULTI

KULTURELE TERAPEUTIESE HULPVERLENING 

Sue en Sue (1990:27-29) identifiseer belangrike struikelblokke in die weg van 

doeltreffende voorligting of berading met minderheidsgroepe. 

Die eerste belangrike saak wat bogenoemde outeurs uitlig, is dat die terapeute oorwegend 

blank is. 

The underrepresentation of ethnic minorities in psychology has been cited 

as a major factor that affects adversely their status in the profession ... 

(Smith 1982:61). 

Dit is essensieel dat die terapeut horn met die klient se kultuur kan vereenselwig, anders 

as wat dikwels verwag word dat die klient by die terapeut se kultuur moet inskakel. Vele 

individue uit minderheidsgroepe ervaar die een-tot-een/in-kantoor soort terapie baie 

formeel, verwyderd en vreemd. Die terapeut behoort eerder uit sy kantoor na die 

omgewing van sy klient te beweeg. Ongelukkig is die meeste opleiding nie hierop ingestel 

nie. 

Helms (1984:153) meen egter dat gewaak moet word teen 'n eensydige blik op hierdie 

saak: 

A limitation of these exclusively minority-focused models, however, is that 

they tend to perpetuate one-sided cultural analyses in which the 'problem' 

is the minority clients' cultural adaptations and the 'solution' is that the 

(usually) White counselor either must learn to understand the other culture 

or else avoid cross-racial situations. Thus, these models tend to minimize 

the variability inherent in counselors' cultural adaptations and the 

differential effects that such variability may have on shaping the counseling 

relationship. For instance, some White counselors can work effectively with 
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clients of other races and some minority counselors cannot work effectively 

with clients of their own race... the explanation for the counseling 

dynamics in both situations may lie as much in the counselor's as in the 

client's manner of resolving their own cultural/racial issues. 

Die klem word te dikwels in terapie op die sosiaal-emosionele geplaas of die persoonlik

emosionele aspekte word in opleiding oorbeklemtoon. Tog wil dit voorkom of baie 

individue uit die minderheidsgroepe eerder oor onderwys, opvoedkundige en loopbaan

aangeleenthede begaan is. Baie van die individue uit die minderheidsgroepe sal nie die 

vertroue in 'n wit berader stel om oor persoonlike sake te beraadslaag nie, maar gee nie 

om dat daar direk oor opvoedkundige of loopbaanaangeleenthede gepraat word nie. In 

hierdie verband noem Ridley (1984:1238) die volgende: 

Thus, black people are experiencing cultural paranoia when, for example, 

they are nondisclosing to white therapists for fear of being hurt or 

misunderstood. 

Die werklike voorligtingsproses kan deur die individu uit 'n minderheidsgroep as 

antagonisties ervaar word. 'n Rede hiervoor is dat berading hoofsaaklik gesprekvoering 

behels en dat die berader nie bevoeg is om in die taal van die klient te kommunikeer nie, 

of met 'n aksent praat. Dikwels word daar dan eerder in die taal van die berader 

gekommunikeer. Dit op sigself is 'n blokkasie vir die klient wat sy intiem persoonlike 

lewe met iemand moet bespreek. 

4.4 DIE OPLEIDING VAN MULTIKULTURELE BERADERS 

Volgens Dillard (1983:322-323) en Neimeyer et al (1986:437) is daar 'n toenemende 

behoefte aan beraders wat aan diverse etniese groepe en kulturele minderheidsgroepe 

effektiewe berading kan verleen. Hoewel daar 'n vraag na meer beraders uit etniese 

minderheidsgroepe is, is dit ook belangrik dat beraders opgelei moet word om 66r etniese 

en kulturele grense heen sielkundige en voorligtingsdienste te lewer. Hierdie gedagte van 

Dillard dui op twee kemaspekte in die opleiding van beraders: 
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• die opleiding van beraders uit antler etniese groepe 

• die verbreding van opleiding 

4.4.1 Vereistes waaraan opleidingsprogramme moet voldoen 

Opleidingsinrigtings vir beraders behoort die problematiek van 'n multikulturele 

samelewing aan te spreek. Volgens Dillard (1983:323) moet voomemende beraders dus 

opgelei word, sodat hulle die nodige vaardighede ontwik.kel om hulpverlening binne 'n 

multikulturele samelewing te kan lewer. Die doel van opleidingsprogramme behoort dus 

te wees om kultureelbevoegde beraders op te lei. 

Om in bostaande doel te slaag, sal die bestaande kurrikula aan opleidingsinrigtings moet 

verander en sal nuwe leerplanne ontwikkel moet word. Die oorwegend Westerse kurri

kulum sal aangepas moet word om aspekte in te sluit, soos die bestudering van handboeke 

van outeurs uit etniese minderheidsgroepe, kursusse wat etniese inhoud soos swart 

sielkunde behandel en wat die sosiologie van etniese groepe aanspreek (Dillard 1983:323.) 

Dillard (1983:323) noem dat 'n belangrike aspek wat hierby aansluit, die uitbouing van 

die internskap van die berader is. Beraders sal hulle intemskap ook in skole en inrigtings 

met andersoortige kulture moet verrig. By elkeen van hierdie instansies moet daar 'n 

ervare berader beskikbaar wees waaronder die intem-sielkundige sy werk kan verrig. 

Dillard beskou die praktiese ervaring in die multikulturele praktyk noodsaaklik om 'n 

vaardige multikulturele berader op te lei. 

Arredondo-Dowd en Gonsalves (1980: 659-660) identifiseer vyf belangrike aspekte waaraan 

opleidingsprogramme moet voldoen om die student as 'n bevoegde multikulturele berader 

voor te berei: 

• Terapeutiese vaardigheid: Een belangrike vereiste in terapeutiese berading is dat 

die berader die klient se vertrekpunt sal verstaan. Die berader moet dus weet 

wanneer en hoe om die terapeutiese proses te struktureer, sodat dit by die individu 

se kulturele behoeftes aanpas. 
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• Kulturele vaardigheid: Dit is belangrik dat die berader wat in 'n ander kultuur 

werksaam is, aktief by daardie gemeenskap betrokke moot wees. Hierdie aktiewe 

betrokkenheid is 'n aanduiding van die berader se begrip en sensitiwiteit vir die 

klient se kultuur. 

• Llnguistiese vaardigheid: Dit is 'n geweldige voordeel wanneer 'n terapeut met 

'n klient in sy moedertaal kan kommunilceer. Die beskikbaarstelling van 

gestandaardiseerde psigometriese toetse in die moedertaal van die kind, is eweneens 

belangrik. Twee- of meertaligheid is dus 'n belangrike vereiste vir enige berader 

wat oor kultuurgrense beweeg. 

• Pedagogiese bevoegdheid: Die terapeut moot kundig wees op die gebied van twee

talige/multikulturele onderwys; hy moot toopaslike materiaal vir sy teikengroep kan 

saamstel en hy moot in staat wees om die moontlikhede en prestasie van tweetalige/ 

multikulturele kinders te diagnoseer. 

• Terapeutiese internskap: Dit is essensieel dat 'n voomemende multikulturele 

berader 'n intemskap in 'n multikulturele omgewing deurloop. Teoretiese klas

kameronderrig en 'n intemskap in 'n neutrale inrigting kan nooit die blootstelling 

ondervang wat 'n intemskap in 'n multikulturele opset bied nie. 

4.4.2 Simulering van kultuurskok as opleidingstegniek 

Die term kultuurskok is 'n bekende begrip wanneer daar oor multikulturele berading besin 

word. Navorsers en outeurs gee in besonder aandag daaraan dat beraders wat in 'n 

multikulturele opset wil werk, reeds gedurende opleiding in kontak met ander kulture moot 

kom (vglArredondo-Dowd 1980:657-662; Parker 1988:93; Ponterotto 1988:146-155). Dit 

is belangrik om te verhoed dat beraders eers wanneer hulle in die praktyk te staan kom, 

met 'n kultuurskok gekonfronteer word wat belemmerend op hulle dienslewering inwerk. 

Dillard (1983:321-325) noom dat beraders ook opgelei moot word om die moontlike 

kultuurskok by kliente op 'n sensitiewe wyse te hanteer. 

Dit is as gevolg van die bostaande behoofte dat dit noodsaaklik geword het om in die 

opleiding van beraders 'n opleidingstegniek te ontwikkel om hierdie belangrike kwessie 

van kultuurskok aan te spreek. Dit is met hierdie dool in gedagte dat Merta, Stringham en 

Ponterotto (1988:242-245) die simulering van kultuurskok as 'n opleidingstegniek in 
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multikulturele berading ontwikkel het. Hierdie opleidingstegniek berus op die beginsel dat 

die praktiese ervaring om persoonlik kultuurskok op te doen, die voomemende berader 

insig gee van wat dit werklik behels. Hierdie navorsers gebruik die definisie van Taft 

(1977) om kultuurskok te omskryf: Kultuurskok is die gevoel van onmag by 'n individu 

in 'n vreemde omgewing as gevolg van sy onkunde ten opsigte van die kognitiewe aspekte 

van daardie kultuur en sy onvermoe om die nodige rolspelende vaardighede te toon. 

Hannigan (1988:91) beskryf die kultuurskokervaring wat hy ondervind het tydens sy 

studiebesoek en verblyf in 'n onbekende land soos volg: 

I felt miserable. Culture shock had struck, as it would dozens times in the 

next academic year. Here I was feeling panicky and out of control, wanting 

to flee, not understanding why I was experiencing such an adverse 

emotional state. 

Hierdie kultuurskokervaring het aan Hannigan die insig gegee en empatie laat ontwikkel 

van wat die problematiek behels waarmee berader sowel as klient in die multikulturele 

beraclingsessie worstel (Hannigan 1988:91): 

My experience overseas has heightened my sensitivity to cross-cultural 

adjustment, and my training as a counselor has helped me learn how to 

counsel students who arrive here with limited or no English language skills, 

and no idea of how to negotiate our higher education system. In summary, 

my critical incident was a year-long adjustment to living in a foreign 

country, having arrived alone and without anyone to accompany me ... that 

paved the road to my current professional situation - cross-cultural 

counseling of international students in a college setting. 

Merta et al (1988:242-245) se uitgangspunt berus dus daarop dat teoretiese studie in die 

opleiding van multikulturele beraders onvoldoende is. Beraders-in-opleiding moet 

gekonfronteer word met 'n kultuurskok om werklik bewus te raak van die effek wat 'n 

klient in 'n multikulturele beradingsituasie mag ervaar. 
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Hierdie tegniek behels kortliks die volgende: beraders-in-opleiding kry eers opdrag om 

vooraf naleeswerk oor kultuurskok te doen en hulle eie definisie daarvan op te stel. 

Wanneer die studente vir die lesing bymekaarkom, kry hulle geleentheid om tydens 'n 

bespreking hulle eie sienswyse hieromtrent te gee. Na die bespreking volg 'n lesing oor 

kultuurskok. Daarna kry die beraders-in-opleiding die geleentheid om multikulturele 

beradingsessies deur middel van 'n eenrigtingglas waar te neem. Hierdie beradingsessies 

is gesimuleerde situasies soos wat die opleidingsinstrukteur dit vooraf met die betrokke 

rolspelende 'kliente' ooreengekom het. Die 'kliente' is uit verskillende kulture gekies. Dit 

kan byvoorbeeld 'n swart berader wees terwyl die 'klient' 'n lndier is. Na die 

beradingsessies wat deur die beraders-in-opleiding waargeneem is, word 'n afsluitings

bespreking gehou. Die beraders-in-opleiding kry geleentheid om hulle gevoelens en 

gewaarwordinge te bespreek terwyl die 'kliente' die geleentheid kry om hulle ervarings 

en indrukke van die beradingsessies weer te gee. 

Hierdie simuleringtegniek - met ingeboude variasiesmoontlikhede - behoort met groot vrug 

aan Suid-Afrikaanse universiteite en onderwyskolleges gebruik te word. Dit bied aan 

voomemende opvoedkundige sielkundiges en skoolvoorligters 'n uitstekende geleentheid 

om bewus te raak en insig in kultuurverskille te kry. Selfs ervare beraders wat op die 

multikulturele terrein onbekwaam voel sal hierby baat. Die kultuurskoksimulering as 'n 

opleidingstegniek bied die geleentheid aan beraders-in-opleiding om teorie en praktyk 

bymekaar te bring en om te ervaar voor watter uitdagings multikulturele beraders te staan 

kan kom. 

4.4.3 Pro-berader en anti-berader triademodelle 

Die triademodelle word in opleiding gebruik om effektiewe multikulturele beraders op te 

lei. 

Die pro-berader en anti-berader triademodelle (Neimeyer et al 1986:437-439) bet primer 

drie doelwitte: 

(1) om die bewustheid van kultuurverskille te verskerp 

(2) om spesifieke kennis van 'n gegewe kultuur te bekom 
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(3) om vaardighede in multik:ulturele berad.ing te ontwikkel. 

Hierdie triademodelle bestaan uit drie persone in 'n gesimuleerde beradingsessie. Een 

individu neem die rol van die berader aan, 'n tweede rol is die van 'n klient uit 'n ander 

kultuur en die derde persoon vertolk die rol van 6f 'n pro-berader, 6f 'n anti-berader. 

Die pro-berader se rol is om ondersteunend tot die berader-in-opleiding in die 

gesimuleerde beradingsessie te wees. Die pro-berader sal dus optree as 'n fasiliteerder of 

helper vir die berader-in-opleiding om die kultuurgaping tussen horn en die klient te 

oorbrug. Die berader-in-opleiding ontvang tydens die beradingsessie verbale en nie-verbale 

ondersteuning van die pro-berader. Kulturele leidrade word ook aan die berader-in

opleiding deurgegee, sodat hy meer effektief in sy rolspel as multik:ulturele berader kan 

optree. Hierdie insette van die pro-berader help die berader-in-opleiding om kulturele 

faktore aan te spreek wat andersins ongemerk verby kon gegaan het. 

Die anti-berader se rol is om die klient se inteme weerstand tot berading te verwoord en 

bring gedagtes na vore wat teen die berader-klient verhouding inwerk. So kan die anti

berader se: "Wat weet die berader van swartes afl Waarskynlik clink die berader dat jy 

(die klient) lui is. 11 Die anti-berader se taak is dus om die kultuurgaping te beklemtoon 

en kultuurverskille en stereotipering uit te wys. 

Daar is nog nie genoeg navorsing gedoen om hierdie twee benaderings se effektiwiteit teen 

mekaar op te weeg nie. Dit blyk wel dat altwee hierdie tegnieke sinvol tydens die 

opleiding van beraders aangewend kan word. 

4.5 UNIEKE BEHOEFrES IN 'N MULTIKULTURELE SKOOL 

Kinders van verskillende kulture het dikwels dieselfde gemeenskaplikheid ten opsigte van 

vreugdes, vrese, hartseer en verwagtinge as hulle in dieselfde omstandighede geplaas 

word. Tog ondervind sommige kinders in 'n multikulturele skool unieke probleme. Die 

hulp van die berader kan ingeroep word om met sy kundigheid bystand te verleen. 
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Vier besondere 'probleemareas' waarmee beraders toenemend in die nuwe Suid-Afrikaanse 

onderwysbedeling te doen gaan k:ry, word in hierdie afdeling uitgelig en bespreek, 

naamlik: 

• interrassiele kinders 

• aanneming van kinders oor kultuurgrense 

• rassediskriminasie in die skoal 

• etniese identiteit 

Die meeste beraders in Suid-Afrika is tot nou toe 'beskerm' van hierdie unieke 

problematiek wat deel van 'n multikulturele onderwysbedeling is. In die bespreking wat 

volg, word aangetoon dat, behalwe om 'n good opgeleide en vaardige multikulturele 

berader te wees, daar ook 'n kreatiewe en innoverende aanslag by die berader aanwesig 

moot wees. 

4.5.1 

4.5.1.1 

We will be living in an increasingly multicultural world. To be an effective 

counselor in such a world, I will need to be even more risk taking, 

transcending, accepting, flexible, creative, and cross-culturally intelligent 

(Parker 1988:93). 

Interrassiele kinders 

Inleiding 

Met die skrapping van die Ontugwet en die afskaffing van apartheid gaan daar in 'n 

toenemende mate kinders in die onderwys beland wat uit 'n gemengde huwelik kom. 

4.5.1.2 Omskrywing 

Interrassiele kinders kan gedefinieer word as die kinders wat biologies 'n vermenging van 

twee rassegroepe is en waarvan die ouers uit verskillende etniese agtergronde en tradisies 

kom (Wardle 1987:57-58). Daar is verskillende terminologie wat vir hierdie kinders 

gebruik word: 

Interracial, biracial, mixed, brown, and rainbow have all been suggested. 

The term interracial is used here because it is inclusive of families with a 

variety of heritages ... (Wardle 1987:55) 
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Uit bostaande is dit duidelik waarom die term kleurling nie in hierdie betrok:ke afdeling 

gebruik kan word nie. In die Suid-Afrikaanse konteks word kleurlinge as 'n bepaalde 

groep of bevolkingsgroep gesien. Kleurlingkinders kom dus uit 'n gesin waarvan albei 

ouers reeds kleurlinge is en waarvan die voorgeslag oor 'n lang tydperk as kleurlinge 

bekend is. Interrassiele kinders is egter kinders waarvan die ouers uit twee verskillende 

bevolkingsgroepe kom. 

4.5.1. 3 Rassediskriminasie 

Shackford (1984:4) noem dat ondanks die klein persentasie gemengde huwelike hierdie 

onderwetp sterk gevoelens in enige gemeenskap ontlok. Die skrapping van die verbod op 

gemengde huwelike beteken egter nie dat rassediskriminasie ophou bestaan het nie. 

Interrassiele kinders ervaar net soos kinders van 'n etniese minderheidsgroep rassedis

kriminasie want 

Although legal prohibitions to interracial marriages no longer exist, racism 

continues to cause problems for interracial couples and their children - no 

matter what their racial mixture (Shackford 1984:4). 

Met die toenemende integrasie in die nuwe Suid-Afrikaanse gemeenskap is dit 'n aspek wat 

in die kollig staan. Die opleidingsprogramme van opvoedkundige sielkundiges en 

skoolvoorligters sal ingrypende veranderings moet ondergaan om by nuwe omstandighede 

en situasies aan te pas. Vaardige multikulturele beraders is noodsaaldik om die unieke 

behoeftes en nood van interrassiele kinders aan te spreek. 

Psychologists often view interracial children's problems as a result of the 

interracial nature of their families. The education of these professionals 

encourages the view of interracial families as pathological and unstable, and 

they generally have little contact with interracial families to counter the 

view (Shackford 1984:5). 

4.5.1.4 Identiteitskrisis by die interrasiele kind 

Verskeie outeurs wys daarop dat die kind uit 'n gemengde huwelik 'n identiteitskrisis kan 

belewe (vgl Sebring 1985; Ladner 1984:7; Shackford 1984:6). 
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Dit is vanselfsprekend dat 'n opvoedk:undige sielkundige of skoolvoorligter met 'n 

interrassiele kind gaan werk wat 'n identiteitskrisis belewe. Tewens, 'n identiteitskrisis by 

hierdie kinders kan lei tot ander probleme soos 'n swak selfbeeld, belewing van 

verwerping, ongeborgenheid en skuldgevoelens. 

An interracial child's inability to identify with both parents can lead to 

massive guilt over rejection of one parent and feelings of disloyality ... 

ambivalence over ethnic identity seems to be the most significant problem 

faced by interracial children (Sebring 1985:7). 

Twee belangrike aspekte vloei hieruit voort: 

• Die berader moet bevoeg wees om met interrassiele kinders te werk. Opleiding as 

'n multikulturele berader is essensieel. Dit is ook belangrik dat die berader sy eie 

gevoelens rondom gemengde huwelike en interrassiele kinders ontleed (Wardle 

1987:56). 

• Ouerbegeleiding is 'n baie belangrike aspek. Baie ouers worstel met die 

aanvaarding van hulself as 'n ouerpaar in die gemeenskap. 

Few days go by without each parent hearing a negative comment about the 

other parent's race. Many have lost emotional and economic support of 

their parents and grandparents ... There is a tendency to blame all their 

problems on the interracial status (Wardle 1987:56). 

Dit is belangrik om voorligting aan ouers met betrekking tot die hantering van hul 

interrassiele kind te verleen, aangesien baie ouers van interrassiele kinders self probleme 

ondervind met hulle eie opvatting van hulle kind se identiteit (Wardle 1987:56). 

4.5.2 Aangenome kinders uit 'n ander kultuur 

Die redes waarom kinders deur kultuurvreemde ouers aangeneem word, is hoofsaaklik 

tweerlei van aard: 

(1) die ouers is 6f kinderloos, 6f hunker na nog 'n kind 

(2) die kind is 'n noodbehoewende as gevolg van 'n krisissituasie soos 'n oorlog 
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Dit kan uiteraard ook 'n kombinasie van bogenoemde twee faktore wees. 

Die Suid-Afrikaanse wetgewing wat aanneming oor rasgrense heen verbied het, is opgehef. 

Dit is veral blanke ouers wat begin het om swart kinders aan te neem. 

In Suid-Afrika heers grootskeepse armoede en gebrekkige seksopvoeding onder veral die 

swart mense. Die gevolg is babas wat eenvoudig weggegooi word en kinderhuise wat uit 

hul nate bars. Terselfdertyd is fil minder wit babas beskikbaar vir aanneming, onder meer 

omdat ongehude moeders vandag ... verkies om hul babas te behou (Coetzee 1993:21). 

Die aanneming van swart babas geskied dikwels nie sonder teenstand nie. 

Terwyl Suid-Afrika nou pas die pad betree het, begin sekere groepe in 

Amerika en Engeland, waar aannemings oor die kleurgrens heen al jare 

gebeur, nou in opstand daarteen kom. Swart groepe maak beswaar teen die 

vloed van swart babas na blanke huise. Swart maatskaplike werkers daar 

wil he swart kinders moet deur swart ouers aangeneem word, en verkies dat 

kinders in inrigtings bl y of voorlopig in pleegsorg geplaas word eerder as 

om na blanke ouers te gaan (Coetzee 1993:21). 

Watter gevoel ookal hieroor gekoester mag word, is aannemings oor die kleurgrens heen 

vandag 'n realiteit in Suid-Afrika en dit kan nie geignoreer word nie. In Suid-Afrika is nog 

nie navorsinggegewens hieroor beskikbaar nie. Dit rig 'n appel tot navorsers in onder 

andere die sielkundige, opvoedkundige, sosiale en maatskaplike velde. 

Nuwe tegnologie, elek:troniese media en moderne vervoermiddels het die wereld teen die 

einde van twintigste eeu klein gemaak. Die neiging bestaan reeds dat babas nie net oor die 

kleurgrens nie, maar ook oor internasionale grense aangeneem word. 

Die vraag is of die sielkundige en voorligtingsdienste (met inbegrip van die skoo/maatskap

like werker) hier 'n rol te speel het, en of dit bloot die taak van die staat se welsyns

afdeling is. Aannemingsprosedures is per se die verantwoordelikheid van maatskaplike 



122 

werkers en nie die taak van die opvoedkundige sielkundige en skoolvoorligter nie. Tog 

word die kundigheid van beraders dikwels in die skoolsituasie benodig. want 

. . . the school counselor can provide professional understanding and 

assistance to these children and their families. Unlike other mental health 

and human service professionals, the school counselor is in an unique 

position to offer anticipatory guidance and preventive counseling ... The 

school counselor can use basic guidance and counseling skills to promote 

healthy psychological growth and adjustment (Myer & James 1989:325). 

Volgens Myer en James (1989:325-327) is daar drie aspekte waarop die berader kan 

konsentreer. naamlik individuele beradering met die leerli'ng, ouerbegeleiding en as 'n 

/consultant vir onderwysers. 

The school counselor, by virtue of his or her in-depth understanding and 

awareness of the problems faced by such children, can serve as an 

extremely beneficial role by apprising teachers of the dynamics and 

remediation techniques ... (Myer & James 1989:327). 

4.5.3 Rassediskriminasie in die skool 

Die birassiele kinders of kinders uit sommige etniese groepering ervaar rassediskriminasie 

teen hulle in die skool. In hoofstuk 3 is die historiese ontwikkeling en gepaardgaande 

politieke beleid van afsonderlike skole vir verskillende rasse bespreek. Die nuwe 

staatkundige bedeling in Suid-Afrika, wat die ontwikkeling van 'n nie-rassige 

onderwysbedeling as doelwit het, lei egter tot nuwe interaksies tussen verskillende kultuur

en etniese groepe. 'n Probleem wat hieruit voortspruit, is dat kinders in multikulturele 

skole rassediskriminasie ervaar. Uit die aard van die saak word die kundigheid van die 

opvoedkundige sielkundige of die skoolvoorligter ingeroep om sodanige sake aan te 

spreek, en om met voorligtingsprogramme vorendag te kom om rassediskriminasie in skole 

teen te werk. 
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'n Voorligtingsprogram vir die bekamping van rassedisknininasie in die 

skool 

Daar is verskillende maniere waarop rassediskriminasie onder die aandag van byvoorbeeld 

die skoolvoorligter kan kom. Allan en Nairne (1981:162-163) skets byvoorbeeld die geval 

van 'n dogter wat by die huis gekla het dat die seuns in die klas haar allerhande name 

noem en diskriminerende opmerkings maak. Die moeder het die skoolhoof gaan sien en 

horn gevra om op te tree, aangesien haar kind baie ongelukkig in die skool was. Volgens 

die klasonderwyser was die dogter 

... a good student and behaved well in class. She did not, in his opinion, 

provoke any of the negative remarks and it seemed that she was singled out 

because her skin colour was significant darker than the rest of her 

classmates (Allan & Naime 1981:163). 

Hoewel hierdie werklike geval in 'n Kanadese skool plaasgevind het en ter plaatse hanteer 

is, bied dit interessante moontlikhede vir die berader in die Suid-Afrikaanse situasie. Aan 

die hand van Allan en Naime (1981:163-166) se implementering van 'n voorligtings

program om hierdie spesifieke geval te hanteer, pas onderhawige navorser vir die 

doeleindes van hierdie studie die voorligtingsprogram aan en gee dit 'n Suid-Afrikaanse 

kleur. Hierdie bespreking illustreer weereens die noodsaaklikheid dat die berader onderle 

moet wees in multikulturele kennis en tegnieke, maar ook bereid moet wees om nuwe 

idees en moontlikhede te ondersoek. 

• Sessie een: om 'n nuwe Suid-Afrikaner te wees 

Die multikulturele klas word 'n paar dae voor die tyd voorberei dat 'n berader na die klas 

kom om vier sessies van sosiale studie te hanteer. In die eerste sessie vra die berader vir 

die kinders waar hulle gebore is. Die geboorteplekke van ouers en grootouers word ook 

gevra. Op 'n groot wereldkaart teen die muur word die plekke aangedui en op 'n 

swartbord gelys. 'n Bespreking volg en elke leerling kry geleentheid om van sy 

geboorteplek te vertel en, indien hulle immigrante is, hoekom hulle na Suid-Afrika verhuis 

het. Leerlinge kry ook die geleentheid om te vertel waar hulle voorgeslagte vandaan kom, 

soos byvoorbeeld van Indie, of Europa of elders in Afrika. 
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Gewoonlik is die kinders opgewonde oor die sessie en al die inligting wat deurgegee is. 

Die multikulturele aard van die leerlinge in die klas is ook nou baie meer op die 

voorgrond geplaas. 

As huiswerk moet die leerling in oorleg met sy ouers op 'n kaart 'n kort familiestamboom 

invul en dit na die volgende sessie saambring. 

• Sessie twee: om nuut te wees 

Hierdie sessie begin met 'n kort oorsig van die vorige sessie. Daama volg 'n bespreking 

van die leerlinge se familiebome. Die berader stel vrae soos: "Het jy iets nuuts geleer toe 

jy met jou ouers hieroor gesels het?" Hierdie bespreking word verder gevoer waar die 

leerlinge daaraan moet dink oor hoe dit voel om nuut te wees. Begeleidende vrae word 

gebruik om die bespreking makliker te maak: "Hoe was jou eerste dag op skool?" Of: 

"Dink aan 'n situasie waarin jy baie vreemd was." Of: "Dink aan maniere om 'n 

nuwelinge in die skool te help om aan te pas." 

• Sessie drie: om ven;killend te wees 

Allan en Naime (1981:165) het 'n kort Kanadese film met die titel Balablok gebruik om 

die pyn en verwerping van 'verskillend wees' te illustreer. Die film skets 'n bal wat in 'n 

onbekende blokgebied hop en dan treitering ervaar. Kinders identifiseer met die bal en dig 

gevoelens soos verwerping, hartseer, woede en isolering aan die bal toe. Dit lei daartoe 

dat leerlinge besef: maar 'n kind van 'n ander ras kry ook seer en beleef ook verwerping 

as ons op horn pik en lelike dinge van horn se. 

• Sessie vier: om ras-ven;killend te wees 

Hierdie gedeelte bestaan uit twee dele. Eerstens word die oorsprong van die mens hanteer 

en word beskryf hoedat die mens oor die aarde versprei het. Dit word gevolg deur 'n 

empatiese oefening. Is die meeste kinders in die klas byvoorbeeld blank, word gevra: 

"Hoe sou jy gevoel het as jy in 'n land kom waar almal swart is en jy word gespot oor 

jou wit vel?" Na 'n bespreking word die vraag dan omgekeer: "Hoe dinkjy moet 'n swart 

kind voel ashy gespot word?" En: "Wat veroorsaak dat 'n mens iemand van 'n ander ras 

begin spot?" 
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Volgens Allan en Naime (1981:165) was hierdie laaste sessie die kragtigste en was dit 

deurslaggewend om gesindheidsveranderinge te bewerkstellig. Evaluering en opnames 'n 

paar weke later en selfs 'n opname 'n jaar later het getoon dat hierdie voorligtingsprogram 

geslaagd was. 

Bostaande voorligtingsprogram is maar een voorbeeld van hoe sodanige probleme 

aangepak kan word. Die nuwe onderwysbedeling in Suid-Afrika verg van opvoedkundige 

sielkundiges en skoolvoorligters om kreatief te dink en innoverende oplossings in nuwe 

situasies te soek waar handboeke nog nie die antwoorde verskaf nie. 

4.5.3.2 Optrede deur die berader 

Daar is al baie navorsing oor individuele beradingsessies in 'n multikulturele opset gedoen. 

In paragraaf 4.6 word dit meer volledig bespreek. Tog is dit nodig om kortliks bier na 

beradingsessies in die multikulturele skoolopset te verwys (DeBlassie 1974:188-189): 

• Die berader moet daarop ingestel wees dat die terapeutiese metodes wat hy 

gebruik, nie indruis teen die identiteit en waardes van 'n leerling uit 'n etniese 

minderheidsgroep nie. 

• Die berader moet die beeld uitstraal van iemand wat in die skool is om alle 

leerlinge te help. 'n Kind wat voel daar word teen horn gediskrimineer, moet dus 

die vertroue he om na die skoolvoorligter te gaan. 

• Die berader moet rassediskriminasie op persoonlike en professionele vlak beveg 

waar en wanneer nodig. 

• Die houding en wyse waarop die berader met 'n leerling uit 'n etniese 

minderheidsgroep in gesprek tree, is sekerlik die belangrikste faktor wat 'n 

berader se effektiwiteit bepaal. 

• 'n Leerling uit 'n minderheidsgroep kan ook die dienste van 'n berader verlang, 

omdat hy sukkel om die multikulturele opset in 'n skool te verwerk. Die berader 

is nie daar om hierdie leerling te oordeel, te kategoriseer of om die leerling te 

dissiplineer nie. Deur terapeutiese insette moet hierdie leerling begelei word tot 

aanpassing en aanvaarding van omstandighede. 
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Dikwels gebruik beraders in 'n terapeutiese situasie rneer passiewe of reflektiewe 

tegnieke. In die geval van rassediskriminasie kan die berader eerder meer aktief 

met konkrete en spesifieke voorstelle kom om die leerling te help wat hulp nodig 

het. 

• Beraders moet aan onderwysers hulp verleen met hul optrede en hantering van 

soortgelyke probleme. 

4.5.4 Etniese identiteit 

Etniese identiteit word binne die konteks van hierdie studie beskou as die realiteitsmoment 

wanneer die kind met sy of haar etniese groep kan identifiseer. 'n Etniese identiteitskrisis 

ontstaan by 'n kind as gevolg van 'n verskeidenheid van faktore, onder meer wanneer 

akkulturasie verwarring teweegbring, omdat die kind nie meer kan inpas, inskakel en deel 

voel van sy of haar etniese groep nie. 

Die realiteit van etniese identiteit het verreikende irnplikasies vir die berader in die skool 

wat daarvan gevrywaar was as gevolg van die onderwysstelsel in Suid-Afrika. Opvoed

kundige sielkundiges en skoolvoorligters in hierdie land sal met wetenskaplike navorsing 

en daadwerk.like insette hierdie saak moet aanspreek. 

Yet, it is now evident that human services professionals must move beyond 

mere interest and give the topics of ethnic identity and its counseling 

ramifications the utmost attention. Continual and thorough study of ethnic 

identity and its relationship to the counseling process is needed given the 

historical neglect of the topics ... (Ruiz 1990:29). 

Die verskillende beradingstegnieke om die etniese identiteitkrisis te hanteer, word nie 

volledig hier bespreek nie en hierdie ondersoeker volstaan met 'n bondige verwysing na 

enkele voorbeelde. Ruiz (1990:31) verwys na Atkinson, Morten en Sue (1979) se model 

van minderheidsgroep-identiteitsontwikkeling. Hierdie model se belangrikste bydrae in die 

terapeutiese veld is dat dit erkenning gee aan die identiteitsveranderingsprosesse wat in 'n 

minderheidsgroep teenwoordig is. Hierdie prosesse word dan in berading gebruik om 

individuele verskille in minderheidsgroepe te hanteer. 
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Ruiz (1990:32) verwys ook na Bulhan (1980) se model wat 'n bree sosiopolitiese 

raamwerk van identiteitsontwikkeling daarstel. Die faktor van menslike problematiek word 

in verhouding met sosio-ekonomiese oorheersing en kultuurveranderinge ontleed. Volgens 

Ruiz is hierdie model se grootste tekortkoming die gebrek om die implikasies van berading 

te verduidelik en die terapeutiese proses te omskryf. 

'n Model wat daarop gebaseer is om swart identiteit te ontwikkel, is deur Cross (1971) 

beskryf. Volgens Ruiz (1990:32) het Cross op 'n Afro-Amerikaanse model van self

aktualisering gekonsentreer. Hierdie model bestaan uit vyf fases en beskryf die proses van 

'n Neger-na-swart-identiteitstransformasie. Die afwesigheid van spesifieke beradings

tegnieke en die gebrek aan formele beradingsessiedata is die vemaamste tekortkomings van 

hierdie model. 

Ruiz (1990-29-39) het die behoefte gesien om 'n Latino/Latyns-Amerikaans-etniese 

identiteitsmodel daar te stel. Hierdie model bestaan uit vyf fases. Fases een tot drie fokus 

op konflikte in die ontwikkeling van etniese identiteit. Fase vier beklemtoon berading, 

terwyl fase vyf op probleemoplossing konsentreer. 

Uit bogenoemde modelle is dit duidelik dat hierdie navorsers, vanuit die Amerikaanse 

perspektief, die etniese identiteitsontwikkeling bestudeer. Weliswaar kan dit 'n belangrike 

bydrae lewer om hierdie probleem in die Suid-Afrikaanse konteks aan te spreek. Dit is 

egter nie voldoende nie, en groot uitdagings word aan navorsers in die Suid-Afrikaanse 

opvoedkundig-sielkundige veld gestel om 'n eiesoortige etniese identiteitsmodel vir 

terapeutiese doeleindes te ontwikkel. 

4.6 DIE MULTIKULTURELE BERADINGSESSIE 

In hierdie afdeling word die beradingsessie bespreek waar die ras van die berader en die 

ras van die klient verskil, asook waar daar groot kulturele verskille tussen berader en 

klient bestaan. Die argument word soms aangevoer dat almal mense is en dat verskillende 

benaderinge ten opsigte van kultuur- en rasverskille nie nodig is nie. Smith (1982:61) 

noem dat ". . . there are common principles that bind people together, regardless of their 

language differences, skin color, and culture". 
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Dit is egter belangrik om erkenning aan die klient se etnisiteit en kultuur te gee. 

In the culture-sensitive role, the counselors acknowledge the client's 

Blackness and showed an openness to exploring cultural components of the 

problem. In the culture-blind role, the counselors ignored the client's 

Blackness and did not pursue cultural components of the problem ... results 

from the Cross-Cultural Competency Scale indicated that participants saw 

counselors in the culture-sensitive role as more culturally competent than 

counselors in the culture-blind role (Pomales et al 1986:58 & 59-60). 

Dit is dus belangrik vir beraders om kultuurverskille en die ervarings van etniese 

minderhede te ken en daarvan bewus te wees. Die talle navorsingsprojekte, boeke en 

artikels oor hierdie onderwerp die af gelope drie dekades in Amerika onderskryf die 

kundigheid wat benodig word om multikulturele beradingsessies aan te bied. 

In hierdie verband noem Ngcobo en Madlala (1994:1) dat dit aanvaar word dat gedrag 

. . . a consequence (is) of the individual child, interacting with cultural -

environmental - contextual factors. We concede therefore that cultural, 

racial and ethnic factors may impede the counselling/therepeutic process. 

A multi-cultural sensitivity must therefore be developed by people who are 

committed to helping other people. 

4.6.1 Die preberadingsfase 

Voordat die intiem-persoonlike deel van 'n terapeutiese sessie plaasvind, is dit belangrik 

dat die berader die klient se kultuur vasstel en evalueer. Dit is nodig, sodat effektiewe 

berading maksimaal kan plaasvind. Hierdie preberadingsfase sluit in vaardighede soos 

oogkontak, liggaamstaal (body language), stemtoon, praattempo en onderwerpe vir 

gespreksvoering (Dillard 1983:285-288): 

• Die berader moet oogkontak so hanteer dat dit by sy klient se kultuur pas en dat 

die klient op sy gemak in die spreekkamer laat voel. Dit sluit in dat die berader 

ingestel moet wees op oogkontak of die vermyding daarvan. Die berader kan selfs 

sy stoele in die spreekkamer so rangskik dat dit hierby sal aansluit. 



129 

• Die voorkeure vir persoonlike ruimte wissel van kultuur tot kultuur. Sommige 

verkies nadere kontak, terwyl 'n klient van 'n ander kultuur groter fisiese afstand 

tussen horn en die berader wil handhaaf. Uiteraard bemvloed dit die berader se 

plasing teenoor die klient in die spreek:kamer. 

• Die berader moet voortdurend bewus wees van die boodskap van sy eie 

liggaamstaal, sowel as die boodskap wat hy uit die klient se gebare en houding 

kry. Die vaardige multikulturele berader is daarop bedag dat liggaamstaal in 

verskillende kulture verskillende betekenisse kan he. So kan die skud van die kop 

vir die berader "nee" beteken, terwyl die klient van 'n andersoortige kultuur eintlik 

"ja" bedoel het. 

• Die stemtoon beteken dikwels vir 'n klient meer as die berader se werklike 

woorde. Die berader moet dit vermy om vyandig, ongemteresseerd, neerhalend of 

onvriendelik te klink. Een manier om dit te oorkom, is om 'n positiewe stemtoon 

aan te leer. 

• Praattempo wissel van persoon tot persoon, van streek tot streek en van kultuur 

tot kultuur. Die berader moet noukeurig waameem by watter praattempo sy klient 

die gemaklikste aanpas, sod.at hy daardeur die berading positief kan fasiliteer. 

• Die terapeut moet toepaslike onderwerpe aanroer in sy berading. So kan 'n 

bespreking van die moontlikheid van 'n aborsie vir 'n swanger tiener uit 'n 

behoudende Rooms-Katolieke gesin onvanpas wees, want aborsie is teen die 

leerstellinge van die Rooms-Katolieke Kerk. 

Dit volg uit hierdie bespreking dat 'n multikulturele berader vaardig moet wees in die 

voorbereiding van en aanvang tot berading. Die berader moet horn ten doel stel om 'n 

klient van 'n antler kultuurgroep op sy gemak te stel en sy vertroue te wen. Die gedagte 

rondom aanpassing en verandering in die opleiding van beraders vir die nuwe 

multikulturele Suid-Afrikaanse onderwysbedeling word hierdeur onderstreep. 

4.6.2 Terapeutiese tegnieke in die beradingsessie 

Smith (1982:64) noem dat daar heelwat debattering is rondom die kwessie van watter 

terapeutiese tegnieke vir etniese minderhede geskik is. Sommige ondersoekers staan 

tegnieke voor wat minder verbaal en meer handelingsgeorienteerd (action-oriented) is en 
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wat meer konkreet as abstrak is. Ander ondersoekers (vgl Smith 1982:64) is van mening 

dat etniese minderhede wel by die tradisionele langtermyn-insiggeorienteerde berading baat 

vind. Die keuse van 'n terapeutiese model berus egter ook op ander faktore, soos 

kultuurbemvloeding, verwestering, geslag, sosio-ekonomiese status en die individu se 

waardesisteem. 

Sue en Sue (1990: 165) meen dat groepverskille by etniese minderhede 'n belangrike aspek 

is wat die berader in ag moet neem. 'n Vaardige multikulturele berader is iemand wat 

homself sterk kan vereenselwig met die belewinge van minderheidsgroepe en wat 'n goeie 

kennis van kulturele faktore het. Beraders kan nie individue van etniese minderhede oor 

dieselfde kam skeer nie, maar moet in berading ook die lewenstyl van die individu in ag 

neem en onthou dat in berading, gelyke behandeling mag neerkom op diskriminasie (Sue 

& Sue 1990:165). 

Dit is belangrik dat die berader die verskille in ras en etnisiteit noukeurig ontleed ten 

opsigte van 

(1) sy eie waardes en terapeutiese voorkeur 

(2) die verskillende terapeutiese tegnieke wat sielkundige denkskole ontwikkel het 

Die berader moet dus 'n duidelike doel voor oe he van wat hy in 'n multikulturele 

beradingsessie wil bereik, sodat hy sy terapeutiese tegniek (soos psigoanalise, gedrags

modifikasie, klientgesentreerde terapie, realiteitsterapie of watter terapievorm ookal) op 

'n realistiese wyse kan aanwend (Sue & Sue 1990:165). 

Samevattend: die multikulturele berader sal oor die nodige vaardighede moet beskik om 

in sy berading by die klient van 'n ander kultuur aan te pas . 

... (T)here is still a question of what counseling methodologies need to be 

used. The choice of method should be based on the recognition that national 

cultures differ; therefore, counseling methodologies need to be suited to the 

cultures from which the client comes (Vontress 1988:81). 



131 

In Suid-Afrika is daar min navorsing oor hierdie belangrik:e aspek gedoen en le daar 'n 

braak veld oop vir navorsing. 

4.6.3 .t\kkulturasie 

'n Belangrike aspek wat 'n berader in berekening moet bring wanneer hy met 'n individu 

uit 'n minderheidsgroep werk, is dat hy moet waak teen stereotipering. Dit impliseer dat 

sekere karaktereienskappe en houdings aan 'n etniese minderheidsgroep toegedig word wat 

waarskynlik nie op al die individue van daardie minderheidsgroep van toepassing is nie. 

Die berader moet dus vasstel of die klient nog aan tradisionele waardes vashou en of daar 

reeds in 'n mindere of meerdere mate akkulturasie na die hoofstroomkultuur plaasgevind 

het (Dillard 1983:48-49; Chance 1965:372-393). 

4.6.4 Voorkeure vir 'n berader van 'n spesifieke ras of etnisiteit 

Atkinson (1985:142-143) wys op verskeie studies, onder andere Haviland et al (1983), 

Harrison (1975), Sattler (1977) en Atkinson, Ponterotto en Sanchez (1984) wat daarop dui 

dat kliente aan beraders van dieselfde ras of etnisiteit voorkeur gee. Hierdie neiging tree 

sterker na vore by sekere rasse as by ander. So wys Atkinson (1985:142-143) daarop dat 

swart Amerikaners en die Amerikaanse Indiaan 'n voorkeur toon vir beraders van hul eie 

ras. Vietnamese vlugtinge toon daarenteen nie werklik 'n voorkeur ten opsigte van 

etnisiteit nie. 

Die individu se eie etniese identiteitsontwikkeling speel egter 'n belangrike rol in die 

aanvaarding van 'n berader van 'n ander ras: 

As the Black person becomes more comfortable with her or his racial 

identity, race of the counselor per se becomes a less crucial variable ... 

(Parham & Helms 1981:255). 

Soos baie ander aspekte van multikulturele berading, is daar ook 'n gebrek aan navorsing 

op hierdie gebied in Suid-Afrika. In die nuwe Suid-Afrikaanse onderwysbedeling, waar 

die apartheidsmure afgebreek word, gaan skoolvoorligters en opvoedkundige sielkundiges 

toenemend aan 'n multikulturele situasie blootgestel word. Dit rig 'n uitdaging aan 
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beraders om enige vooroordeel wat as gevolg van ras teen hulle gerig mag wees, op 'n 

professionele wyse te hanteer. 

4.6.5 Die berader se vooroordele 

In aansluiting by paragraaf 4.6.4 kan die vooroordeel van 'n klient teenoor die ras van 'n 

berader moontlik toegeskryf word aan 'n vrees by die klient dat die berader teen horn kan 

diskrimineer. 

Atkinson (1985:143-145) wys egter daarop dat beskuldigings soms gemaak word dat 

beraders wel bevooroordeeld teenoor kliente van 'n ander ras staan. Atkinson noem dat 

heelwat navorsers die effek van die berader se vooroordeel en stereotipering op 

differensiele diagnose, behandeling en uitkoms probeer beraam het. Tog is weinig 

navorsing gedoen wat beraders se vooroordeel en stereotipering direk meet en bewys. Die 

twee belangrikste ondersoeke was die van Harrison (1975) en Atkinson (1983). Aan die 

hand van hierdie ondersoeke kon geen genoegsame bevestiging verkry word dat beraders 

wel bevooroordeeld is nie. 

Uit die ondersoek van die geskiedenis van differensiele diagnose is daar teenstrydige 

interprestasies van gegewens, sodat daar nie sonder meer gese kan word dat blanke 

psigiaters byvoorbeeld makliker skisofrenie by swart pasiente diagnoseer nie. Tog wil dit 

uit argivale bronne van werklike gevallestudies blyk dat daar wel 'n neiging is om by 

swart kliente meer ernstige simptome te diagnoseer as by blanke kliente (Atkinson 

1985: 144-145). 

Atkinson verwys na 'n ondersoek van Stevenson (1981) 

... (who) exposed 75 school psychologists, parents, and teachers to films 

of Afro-American, Anglo-American, and Mexican-American 8-year-old 

boys and asked them to rate the children for hyperkinesis. Those from etnic 

minority and lower status groups were rated more hyperkinetic than were 

Anglo-Americans or those of middle socio-economic status (Atkinson 

1985:145). 
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Volgens Pedersen (1987:16) moet beraders erken dat die Westerse kulturele vooroordele 

in ons konvensionele denkwyse minder te doen het met geografie as met sosiale, 

ekonomiese en politieke persepsie. 

Gunnings en Gunnings (1983:79) noem dat rassisme en stereotipering dikwels 

onbewustelik geskied maar wel 'n negatiewe uitwerking kan he. So kan leerlinge se 

beroepskeuse daardeur beinvloed word: 

, Racial bias and stereotyping that occurs through counseling interactions are 

especially stiffling because they can result in limited aspirations and 

restricted choices for minorities (Gunnings & Gunnings 1983:79). 

Pedersen (1987:16) onderskryf Gunnings en Gunnings se siening dat beraders dikwels 

onbewus van hul eie vooroordele is en dat hulle aanneem dat hulle nie in die 

beradingspraktyk teen enige mens diskrimineer of 'n klient uit 'n bepaalde kultuur aan 

stereotipering onderwerp nie. Pedersen (1987:17-23) omskryf tien aannames wat kulturele 

bevoordeling in berading uitlig: 

• Die aanname word gemaak dat daar 'n gemeenskaplike sienswyse onder alle mense 

bestaan wat 'normale' gedrag behels. Tog wissel die siening rondom normaliteit 

tussen kulture. Daarom kan 'n berader 'n klient van 'n ander kultuurgroep se 

gedrag as abnormaal beskou, terwyl dit weer vir daardie klient heeltemal normaal 

binne sy kultuur is. 

• Beraders wie se opleiding op die Westerse lees geskoei is, beklemtoon 

individualisme. Die belangrikheid van die individu word vooropgestel en individue 

word as die boustene van die samelewing gesien. Daarom word daar in berading 

baie aandag gegee aan aspekte soos die seljbeeld, ontdekking van die self en 

selfverwerkliking. Tog staan die groep in baie kulture voorop, soos byvoorbeeld in 

die Chinese kultuur waar dit normaal en natuurlik is om die familie se belange ho 

die van 'n indi vidu te stel. 

• Die Westerse kultuur het grense begin trek tussen die professionele persone in 

ondersteunende beroepe, soos sosioloe, mediese dokters, teoloe en sielkundiges. 

In baie kulture is die belangrikste gesondheidsprobleem egter die vraagstuk oor wat 
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/ewe en dood is. Daarom moet beraders oor die grense van sy dissipline beweeg 

en 'n klient in sy volle kultuurkonteks benader. 

• In hul gebruik van abstrakte woorde heg beraders 'n sekere betekenis daaraan en 

veronderstel dat dit vir kliente dieselfde betekenis inhou. Konsepte soos regverdig 

en menslikheid het min betekenis in berading, as dit nie aan die hand van 'n 

bepaalde konteks verklaar word nie. 

• As deel van die Westerse beklemtoning van individualisme is daar die siening dat 

die individu onajhanklik moet wees. Tog word dit in verskillende kulture 

verskillend beleef. 

It might easily be possible for a Western-trained counselor and a 

non Western counselor to be working with the same client with the 

Western counselor attempting to lead the client to greater 

independence while the other counselor is attempting to help the 

client be more comfortable in the context of a necessary dependency 

(Pedersen 1987:20). 

• Westers-aeorienteerde beraders verleen dikwels nie aenoe& erkenning aan die 

belangrikheid van ondersteunende bande soos die gesin nie. Die berader probeer 

in 'n formele konteks hierdie ondersteuningsisteme deur 'n vriendelike, 

professionele verhouding vervang. Tog is dit in stryd met baie kulture om intiem

persoonlike besonderhede aan 'n vreemdeling te vertel. So word gesinsprobleme 

byvoorbeeld binne die gesin hanteer. Dit is dus belangrik dat die berader die 

ondersteuningstrukture van die klient in hulpverlening betrek. 

• Die aanname word gemaak dat elke mens afhanklik is van 'n lineere denkwyse -

elke oorsaak het 'n gevolg en elke gevolg kan na 'n oorsaak herlei word - om die 

wereld te verstaan. In sommige kulture is die denkwyse eerder 'n nie-lineere 

denkpatroon - 'n gebeurlikheid word losstaande van sy omgewing en van oorsake 

en gevolge gesien. Dit skep vir die berader unieke probleme in 'n terapeutiese 

sessie as hy nie hierop bedag is nie. 

• Beraders is geneig om die individu te wil laat aanpas by die gemeenskap eerder 

as om die gemeenskap te wil verander. 

• Beraders is geneig om te konsentreer op die huidige faktore wat tot 'n krisis gelei 

het en wil dikwels nie na die lang historiese aanloop luister nie. Vir kliente uit 
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sommige kulture kan die huidige probleem nie losstaande van die gesldedenis 

gesien word nie. 

• Die aanname word gemaak dat beraders a/reeds bewus is van al hul aannames. 

Beraders moet egter voortdurend hulle eie veronderstellings en aannames ten 

opsigte van multikulturele berading ondersoek en evalueer. Daarom is dit 

noodsaaklik dat beraders losbreek uit 'n perspektief wat deur kultuurgrense en die 

sisteem beperk word, sodat hulle op 'n dinamies kritiese wyse nuwe en bree 

perpektiewe kan ontwikkel. 

Wampold et al (1981:502) bespreek vooroordele en stereotipering se nadelige uitwerking 

op kliente en kom tot die gevolgtrekking dat dit noodsaaklik is om hierdie aspekte in die 

opleiding van beraders te hanteer. 

It is imperative that counselors-in-training acquire the skills necessary to 

avoid these deleterious effects (Wampold et al 1981:502). 

4. 7 SIELKUNDIGE TOETSING IN 'N MULTIKULTURELE OPSET 

In Suid-Afrika is daar veral twee organisasies wat daarby betrokke is om sielkundige toetse 

vir die Suid-Afrikaanse bevolkingsgroepe beskikbaar te stel. Hierdie twee instansies is die 

Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) en die Nasionale Instituut vir 

Personeelnavorsing (NIPN). Die RGN spits horn hoofsaaklik daarop toe om toetse in die 

onderwysveld te voorsien. Gevolglik is die toetse van die RGN hoofsaaklik van toepassing 

op kinders en word gewoonlik deur skole, skoolsielkundige dienste en universiteite 

gebruik. Die RGN is dus grootliks op die standaardisering van intelligensie-, aanleg-, 

prestasie-, bekwaamheids- en persoonlikheidstoetse ingestel. Die NIPN daarenteen 

standaardiseer weer sielkundige toetse wat bedryfsgeorienteerd is, met ander woorde, 

toetse wat meer vir seleksie- en klassifikasiedoeleindes gebruik word (Smit sj: 13). 

In die beradingspraktyk is dit nodig dat die skoolvoorligter en opvoedkundige sielkundige 

van gestandaardiseerde sielkundige toetsing gebruik maak om horn te help in sy taak. 

The diagnostic function of tests with children is well recognized. 

Counselors rely extensively upon tests for assaying reading and learning 
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difficulties, for example, where several hours of interviewing would be 

needed to get the same information (Brammer & Shostrom 1977:287). 

Die implementering van psigometriese toetse in die opvoedkundige situasie is dus 

noodsaaklik om sover moontlik sielkundige eienskappe by 'n kind te meet en te 

kwantifiseer. Hierdie meting word gebruik in die bree evaluering van die kind (Van der 

Westhuizen 1979:6-7). 

Daar bestaan verskillende maniere om die terreine van sielkundige meting af te baken. So 

kan daar byvoorbeeld onderskei word tussen die kognitiewe, konatiewe en affektiewe 

terreine (Oosthuizen 1980:1). Die volgende is die belangrikste aspekte wat deur 

sielkundige toetse gemeet word: intelligensie, aanleg, bekwaamheid, skolastiese prestasie, 

persoonlikheid, belangstelling en houding (Oosthuizen 1980:iii-iv; Botha 1983:iv-xiii; Van 

der Westhuizen 1979:i-iv). 

Volgens Brammer en Shostrom (1977:287-288) selekteer die berader 'n aantal toetse uit 

'n bestaande lys van gestandaardiseerde toetse wat hy meen die geskikste en toepaslikste 

is om vir horn die nodige informasie aangaande die klient te verskaf. 

Most often a counselor selects the tests which he thinks would be most 

useful from a standard checklist, much in the same fashion that a physician 

writes a prescription ... Being, of course, the expert in the matter of 

appraisal, the counselor should have the prerogative of determining the tests 

to be used (Brammer & Shostrom 1977: 287-288). 

Hieruit is dit duidelik dat die berader alle relevante aspekte rondom die individu in ag 

moet neem voordat hy die klient aan sielkundige toetsing onderwerp. Belangrike faktore 

by die keuse van toetse is onder andere die ouderdom van die klient, geslag, taal en die 

aard van die probleem. Een van die belangrikste aspekte wat egter in ag geneem moet 

word, is die kultuur van die klient. Die berader moet homself dus vergewis dat die toets 

wat hy wil gebruik, betroubare inligting aangaande die klient sal verskaf en dat die kultuur 

van die klient nie die resultate negatief bemvloed nie. Kultuur mag dus nie 'n remmende 
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faktor wees nie. Hierdie aspek kan in 'n multik:ulturele opset vir toetsopstellers 

hoofbrekens besorg. 

'n Sterk gedagterigting om sydigheid en vooroordeel teenoor enige etniese of kultuurgroep 

in sielkundige toetsing uit te skakel, is om kultuurbillike toetse (culture-fair tests) en 

kultuurvrye toetse (culture-free tests) te ontwikkel (Naude & Bodike 1990:121). 

Kultuurbillike toetse is sielkundige toetse wat gestandaardiseerd is en waarvoor norme 

ontwikkel is om vir die eerste keer in 'n nuwe kulturele omgewing geimplementeer te 

word. Kultuurvrye toetse is toetse wat kultuur as 'n afhanklike veranderlike ingebou het 

en wat op die universaliteit van menslike ervaring gebaseer is (Naude & Bodike 

1990:121). 

Daar is egter ook die teenstellende perspektief dat kulturele faktore nie in toetse 

uitgeskakel kan word nie. 

Aangesien alle gedrag dus beinvloed word deur die kulturele milieu waarin 

die individu grootgemaak word, en aangesien psigometriese toetse maar net 

steekproewe van gedrag is, sal en behoort kulturele invloede in 

toetsprestasie gereflekteer te word. Dit is dus futiel om 'n toets te probeer 

maak wat vry is van kulturele invloede (Claassen 1994:1). 

Claassen (1994:3) noem dat ook die inskakeling van prente nie toepaslik sal wees in 'n 

kultuur wat gewoond is aan voorstellings deur tekeninge nie. So is tweedimensionele 

reproduksies nie eksakte weergawes van die oorspronklike voorwerpe nie, en berus 

korrekte interpretasie van prente grootliks op die nodige ervaring. 

Met die oog veral op kultuurbillike toetse, het die RGN sielkundige toetse vir verskillende 

bevolkingsgroepe in Suid-Afrika gestandaardiseer en in sommige gevalle ook spesifieke 

toetse vir 'n etniese groep ontwikkeL Volgens die RGN-katalogus van toetse is daar 

sielkundige toetse opgestel vir blankes, Indier Suid-Afrikaners, kleurlinge en swartes 

(Botha 1983:iv-xiii; Van Zyl 1991:xiv-xxix). 
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Die taalfaktor is 'n belangrik aspek wat by psigometriese toetsing aandag verdien. 

Effektiewe kommunikasie tydens toetsing is wesenlik. 'n Persoon kommunikeer gewoonlik 

die beste in sy moedertaal alhoewel dit denkbaar is dat bepaalde persone ewe goed in 'n 

aantal tale kan kommunikeer. Dit is noodsaaklik dat die toetsling tydens toetsing presies 

sal verstaan wat van horn verwag word (Claassens 1994:1). 

Die volgende stappe kan gevolg word om kulturele vooroordeel in sielkundige toetse uit 

te skakel (Naude & Bodike 1990:121): 

• Navorsing behoort gedoen te word om hierdie toetse te standaardiseer en van 

geldige norme te voorsien. 

• Die gesproke of pantomimiese instruksies in toetse behoort uitgeskakel te word. 

• Toetsvooroordeel behoort statisties ontleed te word. 

• W aar moontlik, moet die toetsresultate van verskillende kulturele groepe 

afsonderlik beskikbaar gestel word. 

• Meer aanpasbare toetse, soos die IPAT-skaal kan gebruik word. 

Uit bostaande blyk dit dat dit 'n ingewikkelde proses en 'n byna onbegonne taak is om een 

sielkundige toets te skep wat geldig, betroubaar, billik en regverdig teenoor alle leerlinge 

is. As 'n aspek soos intelligensiemeting geneem en die kontroversiele standpunte daar 

rondom bestudeer word, is dit duidelik dat die opstel en standaardisering van sielkundige 

toetse in 'n multikulturele samelewing 'n geweldige omvangryke en problematiese saak is. 

In die Suid-Afrikaanse opset le die antwoord vir die onmiddellike toekoms waarskynlik 

daarin dat beraders in die onderwys op 'n baie bree evaluering sal moet staatmaak. Dit 

beteken dat die groot klem op formele sielkundige toetsing meer op die agtergrond moet 

skuif, terwyl die totaliteit van die individu meer op die voorgrond moet tree. 

A more extensive use of the concepts of influential personality and 

developmental theorists such as Erikson, Sullivan, Lewin, and Homey 

could enhance the individualization of assessment practices. These concepts 

are less centrally associated with the problems of racism and prejudice ... 

(Gregory & Lee 1986:637). 
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Gregory en Lee (1986:637) bepleit 'n sisteembenadering waarin die evaluering van die 

klient deel uitmaak van die groter hulpverleningsprogram aan die leerling. Evaluering is 

nie 'n doel op sig self nie, maar vorm deel van die totale kliniese proses en behandeling 

van 'n klient. In die multikulturele opset waarin die bern.der in die nuwe Suid-Afrikaanse 

bedeling inbeweeg, sal hy of sy dus al meer betrokke by die leerling as individu moet 

raak. Slegs dan sal die berader, binne die bree en ruimer evaluering van die leerling, 

betekenisvolle sin en inhoud aan sielkundige toetsresultate kan gee. 

4.8 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

Dit is duidelik uit vooraf gaande bespreking dat die kompleksiteit van terapeutiese 

hulpverlening in die multikulturele gemeenskap nie geringskat en geignoreer mag word 

nie. Daar is veral sewe aspekte wat in besonder by sielkundige en voorligtingsdienste na 

vore kom: 

• Die veronderstelling dat geen onderskeid gemaak word ten opsigte van ras en 

kultuur nie (dit wil se 'n sogenaamde 'kleurblindheid') bevorder nie doeltreffende 

terapeutiese hulpverlening nie. 

• Die meeste beraders in die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel is nie 'gereed' om 

doelgerig en effektief in 'n multikulturele onderwysbedeling dienste te lewer nie. 

• Daar behoort ernstig besin te word oor die opleiding van opvoedkundige 

sielkundiges en skoolvoorligters. Die huidige stelsel van opleiding, wat hoofsaaklik 

op die Westerse kultuur geskoei is behoort hersien te word en die nodige 

aanpassings moet gedoen word. 

• In Suid-Afrika bestaan daar 'n dringende behoefte na beraders uit alle bevolkings

groepe. 

• Die opstel en implementering van kultuurbillike en kultuurvrye sielkundige meet

instrumente behoort ernstige aandag te geniet. 

• Indringende navorsingsprogramme behoort geloods te word om multikulturele 

berading in al sy konsekwensies aan te spreek. 

• Sielkundige en voorligtingsdienste kan 'n waardevolle rol speel en 'n onmisbare 

bydrae lewer in die totstandkoming van 'n nuwe Suid-Afrikaanse onderwysbe

deling. So is die besondere hulpverlening wat 'n berader aan ouers en kinders 
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lewer wat 'unieke' probleme in die multikulturele bestel ondervind, van groot 

waarcle. Voorts kan die berader met sy kundigheid netelige kwessies (soos 

rassediskrirninasie) in die skool hanteer. Die berader kan met sy kundigheid die 

nodige opleiding, bystand en voorligting aan die skoolpersoneel verleen. 

4.9 DIE LEWERING VAN MULTIKULTURELE BERADING AAN MINDER-

HEIDSGROEPE IN DIE VSA 

4.9.1 Orientering 

Die bespreking van sielkundige en voorligtingsdienste in 'n multikulturele opset word 

vervolgens opgevolg deur 'n blik op die die dinarniek en werking van die multikulturele 

beradingsproses wat na die praktyk deurgetrek word. Vir hierdie doel word die 

multikulturele beradingsproses by minderheidsgroepe in die Verenigde State van Amerika 

bestudeer. 

Onderhawige ondersoeker se keuse om minderheidsgroepe in die VSA van nader te 

bestudeer, is grootliks drieledig van aard: 

• Daar is 'n tekort aan toepaslike navorsing in Suid-Afrika. 

• Heelwat gevorderde navorsing in die VSA is reeds die afgelope drie dekades oor 

hierdie spesifieke onderwerp gedoen. 

• Uit die bestudering van Amerikaanse rninderheidsgroepe kan essensiele aspekte in 

multikulturele berading geidentifiseer word wat vir sielkundige en voorligtings

dienste in die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling as riglyn kan dien. 

Die strukture en forrnele funksionering van sielkundige en voorligtingsdienste in die VSA 

word egter nie pertinent hanteer nie, maar die fokus word eerder op die beradingsproses 

self gevestig. Die geografiese ligging, taal, kulturele en sosiale waarcles en akkulturasie 

van die onderskeie rninderheidsgroepe word kortliks aangeraak, sodat die terapeutiese 

berading in perspektief geplaas kan word. 

Aangesien 'n volledige bespreking van al die minderheidsgroepe in die VSA buite die 

bestek van hierdie ondersoek val, is ses minderheidsgroepe vir bespreking geselekteer: 
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• die Amerikaanse Indiaan 

• die Porto-Ricaanse Amerikaner 

• die Mexikaanse Amerikaner 

• die swart Amerikaner 

• die Suidelike Appalachiese Anglo Amerikaner 

• die Vietnamese Amerikaner 

Onderwys in die VSA word volgens die federale grondwet aan SO state toevertrou. Dit 

bring mee dat daar basies SO onderwysstelsels voorkom. Binne die verskeidenheid van 

onderwysstelsels en die mengelmoes van mense van verskillende tale en kulture, word 

onderwys tog tradisioneel as deel van die gemeenskap gesien. Onderwys staan in diens van 

die gemeenskap en word deur die gemeenskap wat dit dien, beheer (Theron & Van Staden 

1989:399). 

Marais (1992b:2) meen dat die onderwysstelsel van die VSA groot segswaarde vir die 

Suid-Afrikaanse situasie inhou: 

Die Verenigde State van Amerika is 'n goeie voorbeeld, want aldaar word 

gepoog om die verskillende etniese groepe in een onderwysstelsel te bedien. 

Dit is dus noodsaaklik om te bepaal of die kultuurverskille tussen die 

verskillende etniese groepe wel in die Amerikaanse onderwys erken en in 

berekening gebring word, en indien wel, op watter wyse die kultuur

verskille hanteer word. 

4.9.2 Die Amerikaanse Indiaan 

4.9.2.1 Definien·ng van die Amertkaanse Indiaan 

Volgens Dillard (1983:32,44) is daar nie 'n omvattende identifiserende term wat die 

Amerikaanse Indiaan omskryf nie. Die feit dat daar ongeveer 400 Indiaanstamme in 

Amerika bestaan, onderstreep die diversiteit van die Amerikaanse Indiaan. Die mees 

omskrywende begrip is waarskynlik dat: 

• die individu se voorouers in Amerika gevestig was voordat Europeers Amerika 

ontdek het 
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• die individu deur die wettige Indiaanse gemeenskap waarin hy lewe, aanvaar word 

(Faherty 1974:243) 

4.9.2.2 Geografiese Zigging 

Die Amerikaanse lndiane is gekonsentreer in Kalifornie, Noord-Carolina, Oklahoma, 

Arizona, Nieu-Mexiko en Alaska (Dillard 1983:34). 

4.9.2.3 Taal 

Daar is geen eenvormige taal of dialek onder die Amerikaanse lndiaan nie. Volgens 

Meketon (1983:111) is daar meer as 300 verskillende lndiaanse tale en dialekte onder die 

verskillende Indiaanse stamme in die VSA aanwesig. Hoewel daar in 'n groot mate 'n 

ontwikkeling na Engels as 'n spreektaal is, kan baie Indiane in die reservate min, of glad 

nie Engels praat nie. 

4.9.2.4 Kulturele en sosiale waardes 

Hoewel daar heelwat verskille ten opsigte van sosiale waardes tussen die verskillende 

stamme bestaan, is daar tog gemeenskaplike waardes soos lojaliteit teenoor die stam, 

respek vir die oues, nederigheid, terughoudendheid, vermyding van persoonlike glorie en 

bevoordeling en 'n groot liefde vir hulle land aanwesig (Dillard 1983:35). 

4.9.2.5 Akkulturasie 

Die Amerikaanse Indiaan is hoofsaaklik in landelike gebiede woonagtig. As gevolg van 

'n kombinasie van historiese, sosiale, ekonomiese en kulturele faktore, is baie 

Amerikaanse lndiane in armoede gedompel. Dit is veral in die reservate waar daar 

werkloosheid heers en baie Indiane wyk dus na stede uit op soek na beter geleenthede. 

Behalwe vir faktore soos lae inkomste en relatiewe swak onderwys, het vooroordeel en 

diskriminasie die Amerik:aanse Indiaan grootliks verhinder om sy omstandighede te oorwin 

(Dillard 1984:36-37). 

Die kind uit 'n tradisionele lndiaanse omgewing vind dit gewoonlik moeilik om in 'n nie

Indiaanse skool aan te pas. Wat dit vir 'n Indiaanse kind veral spanningsvol maak is dat 
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hy nie weet wat die Amerikaanse hoofstroomkultuur van horn in die skool verwag nie 

(Youngman & Sadongei 1974:274). 

4.9.2.6 Berading met die Amerikaanse Indiaan 

Een van die grootste probleme wat ervaar word wanneer 'n terapeutiese beradingsdiens 

aan die Amerikaanse Indiaan gelewer word, is die gesindheid van die Indiaanse klient en 

die berader jeens mekaar. Die Indiaanse klient en die nie-Indiaanse berader kan mekaar 

met vrees, wantroue en selfs met vyandigheid benader. Kulturele konflik en botsings wat 

oor dekades strek, kan remmend op die huidige beradingsituasie inwerk (Everett et al 

1983:589-590). 

'n Tweede belangrike probleem is die vestiging van 'n vertrouensverhouding tussen 

berader en klient. Dikwels neem dit 'n lang tydperk in berading om die vertroue van die 

Indiaanse klient te wen. In hierdie hele proses het die berader soms met 'n diepgewortelde 

vyandigheid van die klient te doen. 

Hostility and anger directed toward the service provider may be especially 

frustrating to the one genuinely concerned with service delivery or 

helping ... Although a mental health service provider cannot make up for all 

injustices of past and present, he or she can understand a hostile client's 

feelings (Everett et al 1983:590). 

Dit is dus belangrik dat die berader ingestel is op die Indiaanse klient se vyandigheid, 

empatiese begrip daarvoor toon en aanvaar dat 'n vertrouensverhouding met deernis en tyd 

gevestig word. 

Volgens Dillard (1983:52-53) verskil die tradisionele Amerikaanse Indiaan se houding 

jeens terapeutiese berading heelwat van die Westers georienteerde siening. Groot geloof 

en vertroue bestaan nog in die traditional healers. Lazarus (1982:83-88) onderskryf die 

belangrikheid van die 

... tribal medicine man (who) is the most venerated healer in the tribe. In 

counseling youngsters and their families, it may become necessary to bring 

in the medicine man. This approach should only be considered when there 
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is a serious problem affecting the child, family, and tribal community ... 

The counselor needs to determine if the child and family established a 

positive relationship with the medicine man. If this has not occured, then 

a referral would be inappropriate. 

Die individu se graad van akkulturasie bepaal in 'n groot mate die vertroue wat hy in die 

medicine man stel en hoe aanvaarbaar Westerse beradingsvorme vir horn is. 

Onder baie Indiane bestaan die persepsie dat die Westerse berader nie oor kennis van die 

Indiaanse kultuur beskik nie en ook nie die moeite wil doen om daarvan te leer nie. 

Hierdie siening van die Arnerikaanse lndiaan is gegrond op sy praktiese ervaring van die 

beradingspraktyk. Dit rig 'n emstige appel tot die multikulturele berader om op die hoogte 

van die kultuur van die Arnerikaanse Indiaan te kom (Dillard 1983:53-54). 

Dit is belangrik dat die berader ook van spesifieke kultuurverwante beradingstegnieke 

bewus is wanneer hy met die Indiaanse klient werk: 

Sometimes Indian clients' problems are related to someone who has 

recently died. In the interview process, when a topic directly relates to the 

deceased, it is wise to use a term such as sister, brother, father, and so on, 

other than the person's given name because it is a violation of tradition to 

use the dead person's name (Edwards & Edwards 1980). 

Enkele belangrike praktiese oorwegings in berading met die Arnerikaanse Indiaan word 

aan die hand gedoen (vgl Dillard 1983:58-60; Everett et al 1983: 592-594; Youngman & 

Sadongei 1974:274-277): 

• Die berader moet besondere geduld aan die dag le. Dit is noodsaaklik dat die 

berader met verdraagsaamheid sal sorg dra dat die berader/klient-verhouding 

ontwikkel in 'n stabiele vertrouensverhouding wat bevorderlik vir terapie is. 

• Kulturele en sosiale waardes tussen die Indiaan en die nie-Indiaan verskil. Nie

lndiaanse beraders moet hul eie persoonlike waardesisteme kan beheer, anders kan 
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dit die kommunikasie in die beradingsessie belemmer. Dit is vir die berader 

belangrik om die klient se gedrag vanuit die klient se waardesisteem te begryp. 

• Direkte ondervraging kan vir die klient 'n bedreiging inhou. 

• Die berader moet besef dat die sosiale waardes van die lndiaan wat al grootliks 

in die Amerikaanse hoofstroomkultuur geakkultureer is, van die van die lndiaan 

in die reservate verskil. Dit is dus belangrik dat die berader homself moet vergewis 

6f sy klient tradisionele lndiaanse norme en waardes aanhang, 6f in 'n meerdere 

of mindere mate na 'n meer Westers-georienteerde waardestelsel oorgeskakel het. 

• Die Westerling ervaar die lndiaan dikwels as passief en nie spraaksaam nie. 

Daarom is die gebruik van klientgesentreerde terapie gewoonlik oneffektief. 

• Die klem op self-aktualisering in berading mag weerstand by sommige lndiane 

ontlok. Dit is belangrik dat die berader eerder familiebande of ander 

verwantskappe gebruik om die klient in terapie te ondersteun. 

• Om die vertroue van die lndiaanse klient te wen, kan die berader buite die grense 

van tradisioneel-Westerse beradingsmetodes beweeg. So kan die berader sy 

besoq~dheid en betrokkenheid wys deur direkte deelname aan aktiwiteite wat vir 

die klient belangrik is. 

• Die Indiaanse kind is besonder sensitief vir nie-verbale kommunikasie. Daarom is 

dit belangrik dat die berader bedag sal wees op aspekte van nie-verbale 

kommunikasie, soos liggaamstaal, gebare, oogkontak, stemtoon en gesigsuit

drukkings. 

• Daar is geen vaste stel reels wat die berader kan gebruik wanneer hy met lndiaanse 

kinders werk nie, omrede die kinders uit verskillende stamme kan kom. Daarom 

is navorsing oor die stamagtergrond van die kind van kardinale belang, indien die 

berader optimale dienslewering aan die lndiaanse kind wil verseker. 

4.9.3 Die Porto-Ricaanse Amerikaner 

4. 9. 3.1 Definiering van die Porto-Ricaanse Amerilainer 

Porto Rico is 'n geproklameerde eiland van die VSA. Gelee in die Karibiese See, is dit 

ongeveer 2 640 kilometer van New York op die Amerikaanse Vasteland. As gevolg van 

oorbevolking, min werksgeleenthede en 'n gebrek aan natuurlike hulpbronne, het duisende 

Porto-Ricane na die vasteland geemigreer. Hierdie emigrasie het gedurende die vyftiger-
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en sestigerjare 'n hoogtepunt bereik. Aanvanklik was die grootste konsentrasie van Porto

Ricaanse emigrante in New York City. Porto-Ricane kan as 'n mengsel van die Taino

Indiane, Afrikane en Spanj aarde beskou word met die lndiane wat die grootste kulturele 

invloed uitoefen (Dillard 1983:70). 

4.9.3.2 Geografiese Zigging 

Soos reeds aangedui, was die grootste konsentrasie aanvanklik in New York City. 

Mettertyd het die Porto-Ricane egter oor die Amerikaanse vasteland versprei, met die 

grootste bevolkings in New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Pennsilvanie, 

Kalifornie, Illinois en Florida (Dillard 1983:71). 

4.9.3.3 Taal 

Die moedertaal van die meeste Porto-Ricane is Spaans met Engels as die tweede taal. Die 

Porto-Ricane op die vasteland gebruik egter gereeld Engels as taalmedium. Dit is veral die 

kinders wat goed tweetalig is (Dillard 1983:78, 82-83). 

4.9.3.4 Kulture/e en sosia/e waardes 

Vir die Porto-Ricaan is gesag, die familie en kultuur baie belangrik. In die Porto-Ricaanse 

kultuur word ook groot waarde geheg aan personalisme waar die persoon goeie eienskappe 

en waarde aan homself toedig. Dit dui op selfrespek, asook die verkryging van ander se 

respek. N6u verwant hieraan is die belangrike waarde wat aan manlikheid geheg word. 

Die waardesisteem van die Porto-Ricane is egter baie vloeibaar vanaf tradisionele waardes 

na 'n meer modeme, Westerse siening van waardes (Dillard 1983:72). 

4.9.3.5 Akku/turasie 

Die Porto-Ricaanse individu is dikwels tussen twee kulture verdeeld: sy eie tradisionele 

kultuur teenoor die van die Amerikaanse hoofstroomkultuur. Hierdie kultuurkonflik kan 

tot hoe stresvlakke lei. Die Porto-Ricaanse individu ondervind ook stres, met 

gepaardgaande angstigheid wanneer hy die hoofstroomkultuur afwys. Porto-Ricane 

ondervind egter min probleme met akkulturasie indien hulle die oorwegend-Westerse 

kultuur van die VSA aanvaar (Dillard 1963:84-85). 
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4.9.3.6 Berading met die Porto-Ricaanse Amerikaner 

Soos met ander minderheidsgroepe, moet ook die kultuur, taal, gebruike, waardes en 

religieuse agtergrond van Porto-Ricane in ag geneem word wanneer terapeutiese 

hulpverlening aangebied word. Dillard (1983:95) voel dat 

. . . services to Puerto Rican clients must take into account their language, 

religion, culture, and the difficulties inherent in transcultural adjustment. 

Counselors need to recognize the intragroup differences among Puerto 

Ricans on the Mainland as well as their differences from other ethnic 

groups. 

Enkele praktiese oorwegings in berading met die Porto-Ricaanse Amerikaner sluit die 

volgende in (Dillard 1983: 92-94): 

• Familiebande is baie belangrik vir Porto-Ricane. Daarom behoort die berader by 

die aanvang of afsluiting van 'n beradingsessie belangstellend te vra hoe dit met 

die familie gaan. Hierdie belangstelling in die familie versterk die terapeutiese 

verhouding en toon dat die berader omgee. 

• Sommige Porto-Ricane toon aversie om op 'n een-tot-een-basis berading te 

ontvang. Daarom kan die berader een of selfs meer familielede in die berading 

betrek. 

• Indien die berader oor die vaardigheid beskik, behoort hy Spaans te praat. Die 

gebrekkige Engels van 'n klient kan die kommunikasie tydens berading inhibeer. 

4.9.4 

4.9.4.1 

Die Mexikaanse Amerikaner 

Definiering van die Mexikaanse Amerikaner 

Soos met ander minderheidsgroepe, is daar verskeie pogings om die Mexikaanse 

Amerikaner te identifiseer. Vir die doel van hierdie studie kan die Mexikaanse Amerikaner 

as 'n afstammeling van immigrante uit Mexiko of Spanje beskou word (Dillard 1983: 102). 

4.9.4.2 Geografiese Zigging 

Die grootste konsentrasie van Mexikaanse Amerikaners word in die suidwestelike state 

aangetref, naamlik Nieu Mexiko, Arizona, Colorado, Texas en Kaliforinie. Daar is ook 
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groot konsentrasies van Mexikaanse Amerikaners in die state van Illinois en Michigan 

(Dillard 1983:103). 

4. 9. 4. 3 Taal 

Terwyl die oorgrote meerderheid van Mexikane Spaans as eerste voertaal verkies, is die 

meeste van hulle egter in 'n mindere of meerdere mate Engels magtig (Dillard 1983: 112). 

4. 9. 4. 4 Kulturele en sosiale waardes 

Vir die Mexikaanse Amerikaner is interpersoonlike verhoudings 'n hoekpilaar in sy 

waardesisteem. Hy is dus besonder sensitief vir 'n ander persoon se gevoelens en 

behoeftes. In die familieverband, asook in die gemeenskap, is die rol en funksie van elke 

lid belangrik en daarom is elke individu bewus van sy verantwoordelikhede teenoor ander 

lede. Die grondslag van die sosiale en kulturele waardes word in die Mexikaans-Katolieke 

ideologie gevestig (Dillard 1983: 104-105). 

4.9.4.5 Akkulturasie 

Die Amerikaanse Indiaan kan nie die invloed van die Amerikaanse hoofstroomkultuur 

uitskakel nie, en word sodoende tussen twee verskillende waardesisteme vasgevang. Dit 

verg aanpassing van die Mexikaan om in 'n bikulturele omgewing te funksioneer en kan 

tot 'n identiteitskrisis lei. Die kultuurkonflik tussen die tradisionele Mexikaanse kultuur, 

en die bree Amerikaanse kultuur, kan die Mexikaanse individu so ontwrig dat hy 

terapeutiese hulpverlening benodig (~illard 1983: 115-116). 

4.9.4.6 Berading met die Mexik:a.anse Amerik:a.ner 

'n Mexikaanse individu se aanvaarding van terapeutiese hulpverlening hang nou saam met 

sy vlak van akkulturasie. 

Levels of acculturation are the determining factors for employing bilingual

bicultural or monolingual-monocultural counseling ... The effectiveness of 

implementing either of the two approaches with Chicano clients requires 

counselors to be culturally competent in Anglo and Mexican American 

cultures (Dillard 1983:123). 
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Oor die algemeen is daar onder Mexikane 'n sterker weerstand teen berading as onder die 

gemiddelde Amerikaanse burger. Dit kan toegeskryf word aan die Mexikaan se negatiewe 

belewing van kultuurverskille en linguistiese probleme. 

Therefore, degree of acculturation of the client, language used, and 

awareness of and sensitivity to the client's culture are crucial factors 

determining the client's attitudes and preference toward the counselor 

(Dillard 1983:119). 

Navorsing wat Edgerton en Karno (1971:286-290) uitgevoer het, toon die noodsaaldikheid 

daarvan dat die berader tweetalig moet wees. Genoemde navorsers het aangetoon dat daar 

'n wesentlike verskil in response bestaan wanneer die onderhoud in Engels gevoer word, 

teenoor 'n onderhoud wat die berader in Spaans voer. 

Enkele praktiese oorwegings in berading met die Mexikaanse Amerikaner (vgl Acosta & 

Cristo 1981:480-481; Dillard 1983:122-125; Edgerton & Karno 1971:288-290): 

• Dit is belangrik dat die berader Spaans kan praat en dat hy oor 'n goeie kennis van 

die Mexikaanse kultuur beskik. 

• Die realiteit is egter dat daar nie altyd beraders beskikbaar is wat Spaans magtig 

is nie. Hoewel die ideaal is dat die berader en die klient in dieselfde taal moet 

kommunikeer, kan die tekort aan Spaanssprekende beraders opgelos word deur van 

tolke gebruik te maak. Dit is veral sinvol om tolke in 'n kort kursus op te lei in 

die gebruik van die terminologie wat die algemeenste in berading gebruik word. 

• Wanneer 'n Mexikaanse klient alreeds in 'n mate met die bree Amerikaanse kultuur 

identifiseer, moet die berader oor die vaardigheid en kennis beskik om wisselend 

tussen meer algemeen-Westerse terapeutiese tegnieke, en nie-tradisionele berading 

te beweeg. 

• Omrede die gesin s6 'n belangrike rol in die individu se lewe speel, kan gesinslede 

gevra word om in die beradingsproses deel te neem. Die insluiting van gesinslede 

in berading kan aan die klient die nodige emosionele ondersteuning en motivering 

verleen om verantwoordelikheid te aanvaar om saam met die berader en gesinslede 

terapeutiese doelwitte te stel. 
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Die swart Amerikaner 

Definiering van die swart Amerikaner 

Dit word soms algemeen aanvaar dat swart Amerikaners 'n homogene populasie is, maar 

hulle vorm eerder 'n hoogs uiteenlopende groep. Tot ongeveer die sestigerjare is hierdie 

groep geetiketteer as negro of colored. 

The term 'Black' or 'Black American', used by Black Americans them

selves, emerged from a sense of identity and ethnic consciousness that rose 

in the 1960s (Dillard 1983:136). 

4.9.5.2 Geografiese Zigging 

Swart Amerikaners is regoor die VSA verspreid met die grootste konsentrasie in die 

suidelike state (Dillard 1983: 137). 

4.9.5.3 Taal 

Die swart Amerikaner praat Engels. Tog is daar 'n verskeidenheid van Engelse dialekte 

onder swart Amerikaners wat as Black English, Black dialect, nonstandard English of 

Ebonics bekend staan (Dillard 1983:145). 

4.9.5.4 Kulturele en sosiale waardes 

As gevolg van diskriminasie en vooroordeel het swart Amerikaners 'n sterk gebondenheid 

en bewustheid ten opsigte van etniese identiteit en familieverwantskap ontwikkel. Daarom 

is dit nie verrassend dat die gesin so 'n belangrike hoeksteen in die swart Amerikaner se 

lewe vorm nie (Dillard 1983:137-138). 

Die swart Amerikaner het hoe beroepsambisies en opvoedkundige opleiding speel 'n 

sentrale rol in sy sosiale waardesisteem. Daarmee saam is godsdiens 'n kemaspek in die 

lewe van die swart Amerikaner. Die Christelike geloof is 'n groot bindingskrag onder 

swart Amerikaners en het meegehelp om solidariteit onder hierdie populasiegroep te 

ontwikkel (Dillard 1983:139). 
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4.9.5.5 Akkulturasie 

Die swart Amerikaner het geleer dat oorlewing in die Amerikaanse gemeenskap beteken 

dat hy by die Westerse manier van dinge doen moet inskakel en aanpas. Dit lei 

byvoorbeeld daartoe dat die swart Amerikaanse kind anders in die skool as by die huis 

optree. Die individu se daaglikse uitlewing van kultuur kan dus in die openbare lewe 

anders lyk as in sy eie gemeenskap. Omdat die individu binne twee kulture optree, kan dit 

tot stres en spanning lei. Die swart Amerikaner kan egter weerstand teen akkulturasie 

bied: 

Blacks refuse assimilation into the dominant society, not only because of 

valueing their own culture, but because of past mistreatment and 

exploitation ... (Majors & Nikelly 1983:145). 

4.9.5.6 Berading met die swart Amerikaner 

Soos reeds in die voorafgaande bespreking aangetoon, is daar verskillende oorwegings en 

aspekte in terapeutiese hulpverlening aan minderheidsgroepe wat in ag geneem moet word. 

Een van hierdie aspekte is dat die klient van die etniese minderheidsgroep die berader 

moet aanvaar. Dit dien ook hier gemeld te word dat daar onsekerheid en selfs wantroue 

vanuit die swart Amerikaanse geledere kan bestaan teenoor 'n berader van die bree 

Amerikaanse hoofstroomkultuur. 

It comes as no surprise that Blacks view White therapists as serving the 

interests of the dominant society from which these therapists come and 

which continues to oppress Blacks (Majors & Nikelly 1983:147). 

Dit is dus belangrik dat blanke beraders oor die nodige kennis, begrip en sensitiwiteit van 

die swart Amerikaner se kultuur en lewensomstandighede beskik: 

It is vitally important that the counselor be able to relate to Black culture 

in an objective rather than subjective fashion ... It is not recommended that 

the counselor alienate his whiteness or present himself as a Black man (or 

woman) by using slang, Black handshakes, etc., but he must have a genuine 

understanding of the Black experience (Williams & Kirkland 1971: 115). 
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Dikwels is beracling alleen nie genoeg nie en moet die berader meer betrokke raak by die 

leerling se huislike omstandighede. Veral wanneer 'n lae-inkomste huisgesin ter sprake is, 

kan dit vir die berader goeie insig gee in die leerling se omstandighede tuis, asook in die 

gesinsinteraksies. 'n Huisbesoek neem egter baie van die berader se tyd in beslag, en 

daarom kan hy van ander persone gebruik maak: 

Nonprofessional indigenous family counselors or therapists are usually 

trained to see families in their homes and help them with the emotional 

issues surrounding 'real problems', such as housing, jobs, food, truancy, 

legal problems, public assistance, and marital conflicts (Gwyn & Kilpatrick 

1981:263). 

Enkele praktiese oorwegings in berading met swart Amerikaners sluit die volgende in 

(Dillard 1983:158-162; Majors & Nikelly 1983:150-151): 

• Die effektiefste beraders is die wat oor 'n bikulturele-bilinguale vaardighede en 

kennis beskik. 

• Dit is belangrik vir die berader om die swart klient se oorgangsvlak van 

akkulturasie na die Amerikaanse hoofstroomkultuur vas te stel, want dit kan 'n 

aanduicling gee van die terapeutiese benadering wat gevolg moet word. 

• Swart Amerikaanse vroue ondervind dikwels sielkundige konflik en aanverwante 

probleme wat ongemerk by beraders verbygaan. Innoverende beradingstegnieke is 

nodig om die potensiaal in swart vroue na vore te bring en om hulle te motiveer 

en 'n doel te gee in die Amerikaanse samelewing. 

• Die berader kan eerder konsentreer op eksteme konjlikte soos morele, sosiale, 

ekonomiese en politiese faktore wat 'n invloed op die individu het as om die 

individu met intrapsigiese problematiek te konfronteer. 

• Die berader in die skoolopset het 'n besondere taak om die swart leerling met sy 

aanpassingsprobleme, studiestyl en sy verhouding met die onderwysers en 

portuurgroep te hanteer. Die berader het ook 'n belangrike taak om skoolpersoneel 

van raad en leiding te voorsien. 
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Die Suidelike Appalachiese Anglo-Amerikaner 

Definiering van die Suidelike Appalachiese Anglo-Amerikaner 

Hoewel daar in die Suidelike Appalachiese gebergtes verskillende bevolkingsgroepe 

woonagtig is, is hierdie af de ling spesifiek af gestem op die blanke Amerikaner wat daar 

aangetref word. Die term Anglo wat in hierdie bespreking gebruik word verwys na die 

blanke of wit Amerikaner. Verskeie benamings soos hillbillies, mountain people, 

mountaineer en Appalachian mountaineer is al aan hierdie groep toegedig (Dillard 

1983:230). 

4.9.6.2 Geografiese Zigging 

Die Suidelike Appalachiese gebied is 'n ruwe bergland wat vanaf die hooglande van 

Virginia tot aan die kusvlaktes van Mississippi strek (Dillard 1983:230-231). 

4.9.6.3 Taal 

Die spreektaal is Engels met verskeie variasies in die taalgebruik. Dit word soms as 

Appalachiese Engels getipeer (Dillard 1983:241-242). 

4.9.6.4 Kulturele en sosiale waardes 

Die basis van hierdie mense se waardestruktuur is hulle godsdiens wat op 'n Puriteinse 

grondslag berus, en in Calvinistiese beginsels gebed is. Verskillende interpretasies van die 

Bybel lei egter tot bitter rusies en familievetes. Die waarde-orientasie van die Suidelike 

Appalachiese Anglo-Amerikaner kan soos volg saamgevat word: 'n sterk godsdienssin, 

selfvertroue en individualisme, trots op die eie kultuur en hoe gesinswaardes (Dillard 

1983:233). 

4.9.6.5 Akkulturasie 

Die ruwe gebergtes en die hoe onkostes verbonde daaraan om in die ontoeganklike terrein 

paaie aan te le, het tot 'n hoe mate 'n geisoleerde gemeenskap veroorsaak wat 'n 

negatiewe ekonomiese groeikoers en grootskaalse werkloosheid tot gevolg het. As gevolg 

hiervan het baie mense die streek verlaat op soek na 'n beter heenkome. Dikwels 

ondervind hierdie persone wat verhuis het dat dit moeilik is om by die bree Amerikaanse 

hoofstroomkultuur aan te pas (Wagner 1977:284). 
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Deur die jare het daar egter 'n opbloei in nywerheidsontwikkeling plaasgevind wat tot 

beter lewensomstandighede in hierdie gebied bygedra het. Die gepaardgaande tegnologiese 

en sosiale veranderings het ook die stres en spanning van akkulturasie meegebring (Dillard 

1983:233-235, 244-245). 

4.9.6.6 Berading met die Suideli'ke Appalachiese Aliglo-Amerikaners 

Kinders ervaar dikwels probleme om by die skole in te skakel. Die probleem kan egter nie 

net voor die deur van die Appalachiese kind gele word nie (Wagner 1977: 287): 

Unfortunately, educators often place the blame with the student rather than 

the institution when discussing how schools have failed to meet the needs 

of urban minorities. As a rule. in conversations with teachers and admini

strators, an identifiable pattern of 'Appalachian problems' soon emerges. 

The Appalachian child's attitude toward education, a high degree of 

mobility. absenteeism, dropping-out, and language are the most often cited 

problems. 

Hieruit is dit duidelik dat die berader in die skool 'n belangrike taak het om aan 

Appalachiese kinders die nodige bystand en ondersteuning te verleen. 

Enkele praktiese oorwegings in berading met Suidelike Appalachiese Anglo-Amerikaners 

sluit die volgende in (Dillard 1983:251-254): 

• Dit is belangrik dat die berader die diversiteit van die Suidelike Appalachiese 

Anglo-Amerikaners in gedagte hou en individuele verskille tydens berading in 

berekening sal bring. 

• Die tradisionele Westers-georienteerde terapeutiese hulpverlening vind goeie 

aanklank by baie Suidelike Appalachiese Anglo's, terwyl altematiewelike benade

rings ook oorweeg kan word. Die oorgangsvlak van akkulturasie na die bree 

Amerikaanse kultuur is 'n belangrike oorweging. 

No single approach to their problems is likely to meet the needs 

across all Southern Appalachian Anglos. Hence, differential 

treatment that distinguishes among clients based on their individual 
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and cultural needs may best assist these people... (Dillard 

1983:252). 

• Dit is veral sinvol as die berader leerlinge van die Suidelike Appalachiese streek 

wat geiinmigreer het, in groepsverband vir berading neem. 

• Omrede die gesin so 'n belangrike rol in die individu se lewe speel, kan dit 

bevorderlik vir die terapeutiese proses wees indien die gesin by berading betrek 

word. 

• Aangesien daar dikwels wantroue teenoor beraders bestaan, moet die afneem van 

notas en die toepassing van psigometriese toetsing sover as moontlik vermy word. 

• 'n Metode om die weerstand van die gemeenskap teen terapeutiese hulpverlening 

te verminder, is om lede van die gemeenskap as paraprofessionele beraders op te 

lei wat onder toesig van gekwalifiseerde beraders in die gemeenskap kan werk. 

4.9.7 

4.9.7.1 

Die Vietnamese Amerikaner 

Definiering van die Vietnamese Amerikaner 

Daar is verskillende terme wat gebruik word om die Vietnamese Amerikaners te omskryf: 

Vietnamese, Indochinese, boat people, Vietnamese refagees en South-east Asians. Meer 

as 700 000 Vietnamese vlugtelinge het as gevolg van oorlog, honger en onderdrukking uit 

Vietnam gevlug. Die oorspronklike 135 000 vlugtelinge het uitgewyk nadat die Saigon

regering in 1975 tot 'n val gekom het (Dillard 1983:201; Nishio & Bilmes 1987:342). 

4.9.7.2 Geografiese Zigging 

In 'n gesamentlike optrede deur die Amerikaanse regering en verskeie religieuse en 

gemeenskapsorganisasies is die Vietnamese vlugtelinge in dorpe en stede dwarsoor die 

VSA hervestig (Dillard 1983:202). 

4.9. 7.3 Taal 

Die hooftaal is Vietnamees. Daar is egter verskeie dialekte. Sommige Vietnamese wat uit 

die Frans- en Amerikaans-geokkupeerde gebiede in Suid-Vietnam kom, is Frans en Engels 

magtig. Baie Vietnamese vlugtelinge beskik egter slegs oor 'n karige kennis van Engels, 
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sodat die aanleer van 'n nuwe taal een van die eerste onmiddellike struik:elblokke was 

(Dillard 1983: 208-209). 

4.9.7.4 Kulturele en sosiale waardes 

Conjucianisme vorm die grondslag van die Vietnamese se waardesisteem. Die Vietnamees 

ervaar die lewe as ontspannend en spiritueel, omdat sy lewe op religieuse en metafisiese 

dogmas gebaseer is. 'n Belangrike tradisionele waarde-orientasie is die Vietnamees se 

pluralistiese benadering van die lewe. 'n Belangrike aspek van hierdie pluralistiese 

benadering is dat Vietnamese poog om harmonie in die lewe te vind (Dillard 1983:202-

204). 

4. 9. 7.5 Akku.lturasie 

Volgens Dillard (1983:210-213) het die Vietnamese vlugtinge talryke probleme ondervind 

om in 'n vreemde land hervestig te word. Baie vlugtelinge se probleme het juis ontstaan 

as gevolg van die leed om huis en haard en familie agter te laat met die wete dat hulle 

waarskynlik nooit weer sal kan terugkeer nie. Die vlugtelinge moes die beproewing van 

vlugtelingkampe deurstaan en is in die hande van welsynsorganisasies gelaat. Sommige 

vlugtelinge is in nie-tropiese gebiede hervestig. Daarmee saam moes die meeste vlugtelinge 

'n nuwe taal aanleer en begin om werk te soek. 

4.9.7.6 Berading met die Vietnamese Amerikaner 

Berading is vir die meeste Vietnamese vlugtelinge 'n vreemde verskynsel. Lewens

probleme (soos probleme met interpersoonlike verhoudings of hoe om gedragsprobleme 

by kinders te hanteer) word meestal op 'n sto1synse wyse hanteer. Hierdie uitgangspunt 

en gesindheid plaas die Westers-georienteerde berader in 'n moeilike en sensitiewe posisie. 

Nishio en Bilmes (1987:343) is van mening dat hierdie houding teenoor 

... life problems tests many Western therapists, who tend to try to 'fix' the 

problem or 'change' the client ... Sometimes they will go to the shaman, 

priest, or leader of their ethnic community for advice, or they may engage 

in rituals to eliminate evil spirits thought to be causing their problems 

(Nishio & Bilmes 1987:343). 
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Dit is duidelik dat die tradisionele Westers-georienteerde terapeutiese berading nie die 

effektiefste wyse is waarop berading aangebied kan word nie. 

Clients are generally unfamiliar with Western mental health approaches, 

and the counselors who treat the clients have little training to help them 

understand such culturally different clients (Nishio & Bilmes 1987:342). 

Vir die Vietnamese Amerikaner is dit byvoorbeeld 'n vreemde verskynsel om in 'n 

beradingsessie oor persoonlike gevoelens te praat. 'n Benadering waar die berader eerder 

toetree met 'n aktiewe en positiewe intervensie wat direkte voorligting aan die klient 

verleen, is verkieslik (Dillard 1983:216). 

Beraders in die onderwys kom voor die kritiese vraag te staan: hoe word 'n terapeutiese 

verhouding met 'n leerling gestig? Hier is dit belangrik dat die berader sensitiwiteit ten 

opsigte van die hierargiese orde in die familie sal openbaar. Brower (1980:646) se dat: 

Because the Vietnamese are family-oriented, the counseling process should 

begin with parents or older family members. 

Dit is dus essensieel om in berading die waarde-orientasie van die Vietnamese leerling ten 

opsigte van die patriagale familiesisteem te respekteer en in ag te neem. 

Enkele pnktiese oorwegings in berading met die Vietnamese Amerikaner sluit die 

volgende in (vgl Brower 1980:646-652; Dillard 1983:219-224; Nishio & Bilmes 

1987:342:345): 

• 'n Bilinguale-bikulturele benadering is aangewese. 

• Die realiteit is egter dat daar nie voldoende bilinguale-bikulturele beraders in die 

VSA is wat die Vietnamese taal goed kan praat en oor genoegsame kennis van die 

Vietnamese kultuur beskik nie. 'n Interimreeling moet getref word omrede die 

opleiding van voldoende multikultureelvaardige beraders 'n tydsame en moeilike 

proses is. 'n Metode om die probleem aan te spreek is om Vietnamese vrywilligers 

as paraprofessionele beraders op te lei, sodat hulle gekwalifiseerde beraders kan 

bystaan. 
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• Baie kliente se probleme is nie intra-psigies nie, maar eerder te wyte aan eksteme 

stresfaktore soos hervestiging en om 'n werk te soek. In samewerking met die 

Vietnamese paraprofessionele beraders kan direkte en konkrete hulpverlening 

verskaf word. 

• Paraprofessionele beraders is dikwels in 'n beter posisie om die vordering van 

terapeutiese intervensie en die sukses van hulpverleningsprogramme wat van stapel 

gestuur word, te evalueer. 

• Vietnamese is onbekend met die Westerse vorm van berading. Die berader moet 

dus ingestel wees op verskeie veranderlikes wat 'n belangrike rol in berading kan 

speel. So is die blootlegging van die innerlike self byvoorbeeld as 'n terapeutiese 

doel gewoonlik onvanpas. 

• Die Vietnamese se siening van beraders verskil wesentlik van die bree 

Amerikaanse populasie se opvatting. Vietnamese kliente ervaar die berader as 'n 

gesagspersoon. Die berader wat dus nie die rol van 'n gesagspersoon in berading 

aanneem nie, kan misluk, want die klient ervaar dit as dat die berader nie 

belangstel nie. 

• Vietnamese ervaar kultuurkonflik wanneer hulle met die bree Amerikaanse kultuur 

in aanraking kom. Hier kan die berader 'n belangrike bydrae lewer, want " ... it 

may be necessary to explain American society's expectations ... to help facilitate 

their adjustment to American employment and educational situations 11 (Dillard 

1983:221). 

• Groeps- en gesinsterapie hou vir die Vietnamese individu 'n bedreiging en 

verleentheid in. Daarom is individuele terapie die aangewese werkswyse. Indien 

die vader aanvanklik betrek word, kan dit wel bevorderlik vir terapeutiese 

hulpverlening wees. Die tradisionele Vietnamese gesin is op die patriargale lees 

geskoei, sodat die vader as die belangrikste persoon in die familie beskou word. 

Indien daar 'n vertrouensverhouding tussen die berader en die vader opgebou is, 

kan hulpverlening aan die res van die gesin op 'n meer effektiewe wyse gelewer 

word. 

• Die berader in die skoolopset speel 'n essensiele rol om sorg te dra dat die 

Vietnamese kind in die Amerikaanse skool gelukkig en goed aanpas is. Dit is veral 
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belangrik dat die berader die nodige opleiding, kennis en bystand aan die 

skoolpersoneel verleen. 

• Dit is belangrik dat die berader die ouers van die Vietnamese kind betrek om aan 

hulle te verduidelik hoe die Amerikaanse onderwyssisteem werk en om probleme 

wat hulle mag ondervind, te hanteer. 

4.9.8 Gevolgtrekkings en aanbevelings 

Uit die bostaande bestudering van ses minderheidsgroepe in die VSA kan die volgende 

gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak word: 

• In berading is die kulturele agtergrondkennis van 'n leerling uit 'n minder

heidsgroep van kritiese belang. 

• Opleidingsprogramme moet vir die multikulturele opleiding van beraders voor

siening maak. Opleiding wat slegs op 'n Westers-georienteerde terapeutiese 

benadering toegespits is, laat die berader onbekwaam en arm in 'n multikulturele 

onderwysbestel. 

• Opleidingskursusse sal wyer moet strek as bloot die bestudering van 'normale' 

teoretiese vakkennis en opleiding in beradingstegnieke. Kursusse behoort 

sosiologiese studies van kultuurgroepe en taalkursusse in te sluit. 

• Die komplekse aard van enige etniese minderheidsgroep en die omvattende studie 

daaraan verbonde, vereis dat 'n berader moet kan spesialiseer in terapeutiese 

hulpverlening en berading met 'n besondere minderheidsgroep. 

• Die opleiding van beraders uit minderheidsgroepe behoort bevorder te word. 

• Die kundigheid van professionele beraders wat uit die geledere van 'n minder

heidsgroep kom, behoort benut te word in die ontwikkeling van kultuurverwante 

kursusse. 

• Waar daar nie genoeg beraders beskikbaar is om beradingsdienste aan 'n minder

heidsgroep te lewer nie, kan paraprofessionele beraders in korter kursusse opgelei 

word om die behoefte te verlig. 

• Die dienste van 'n tolk kan ingespan word indien daar 'n tekort aan taalvaardige 

beraders is. 
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• Die vlak: van akkulturasie kan in 'n minderheidsgroep van individu tot individu 

verskil. Die berader behoort te waak: teen stereotipering en sal dus in terapeutiese 

tegniek en metode buigsaam moet wees om vir die besondere behoeftes van 'n 

individuele leerling voorsiening te maak:. 

4.9.9 Implikasies vir die Suid-Afrikaanse praktyk 

Die toepassing in die Amerikaanse praktyk en die bantering van navorsingsresultate ten 

opsigte van minderheidsgroepe in die VSA moet per se met omsigtigheid in die Suid

Afrikaanse situasie hanteer word. Tog dien die bostaande bestudering van terapeutiese 

berading in die multikulturele opset van die VSA as 'n vertrekpunt om die implikasies, 

moontlikhede en beperkings in die Suid-Afrikaanse situasie oop te dek. Dit beklemtoon 

egter ook die noodsaak:likheid van die ontwikkeling van eiesoortige strukture in die nuwe 

Suid-Afrikaanse onderwysbedeling. Uit die bestudering van multikulturele berading aan 

minderheidsgroepe in die VSA kristalliseer enkele implikasies uit wat vir die Suid

Afrikaanse prak:tyk groot segswaarde inhou: 

• Die multikulturele samestelling van die Suid-Afrikaanse gemeenskap sal 'n 

kardinale riglyn in die beplanning en strukturering van 'n sielkundige en voorlig

tingsdiens wees. 

• Suid-Afrika beskik oor 'n verskeidenheid van bevolkingsgroepe. So bestaan die 

swart bevolking uit verskillende stamme soos die Zoeloes, Xhosas, Sotho's, 

Vendas, Tswanas en so meer. Hierdie stamme woon in verskillende geografiese 

streke, praat verskillende tale, het verskillende tradisies en gebruike en hulle 

sosiale en kulturele waardes verskil. Dit sou ook ondenkbaar wees om blanke Suid

Afrikaners as 'n homogene populasie te beskou. So is daar onder andere die 

Afrikaners wie se kultuur en waardes van Engelssprekende Suid-Afrikaners verskil. 

Die Amerikaanse prak:tyk leer dat hierdie verskille tussen groepe en gemeenskappe 

in terapeutiese hulpverlening gerespekteer moet word. 

• Dit is belangrik dat die berader individuele verskille by leerlinge sal waarneem. 

Die vlak: van ak:kulturasie moet bepaal word. So sal 'n Zoeloe-leerling wat in die 

landelike gebiede van KwaZulu-Natal grootword, waarskynlik oor 'n tradisionele 
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waarde-orientasie beskik, terwyl 'n Zoeloe-leerling wat in Soweto opgroei, in 'n 

groter mate aan antler kultuurinvloede blootgestel is. 

Die verandering en vemuwing in die onderwys bring mee dat leerlinge oor die 

hele Suid-Afrikaanse spektrum in 'n groter mate aan antler kulture blootgestel 

word. Die akkulturasieproses wat hiermee gepaard gaan, is onafwendbaar en al 

hoe meer leerlinge gaan kultuurkonflik ervaar. Die berader in die onderwys het 

met sy professionele kundigheid en sy beskikbaarheid 'n besondere bydrae te maak 

om hierdie leerlinge met ondersteuningsprogramme en berading by te staan. 

• Uit die Amerikaanse praktyk blyk dit dat ouers met 'n tradisionele agtergrond 

onseker kan raak en onmagtig voel in hulle rol as ouers wanneer hulle kinders in 

die skole met antler kulture en nuwe idees in aanraking kom. Die berader het ook 

'n taak om ouerbegeleiding te verskaf, om inligting oor die onderwyssisteem en 

die skool aan hulle deur te gee, en om hul rol as ouers in hierdie konflikterende 

situasies te bespreek. 

• Die berader het ook 'n voorligtingstaak ten aansien van die skoolpersoneel wat 

hulself in die dilemma bevind dat hulle nie oor die nodige kundigheid en opleiding 

beskik om netelige probleemsituasies in 'n multikulturele skool te kan hanteer nie. 

• Suid-Afrikaners het 'n groot tekort aan vaardige multikulturele beraders. 'n 

Moontlike oplossing is om 'n grootskaalse poging van stapel te stuur om 

voomemende opvoedkundige sielkundiges en skoolvoorligters te werf. Die werwing 

van studente uit etniese minderheidsgroepe sal prioriteit moet geniet. 'n Tweede 

moontlikheid is om paraprofessionele beraders op te lei wat die opvoedkundige 

sielkundige kan bystaan. Onderwysers met die regte aanslag en aanvoeling kan 

ingespan word. 

• In Suid-Afrika waar daar elf amptelike tale is, is dit wenslik dat die berader in die 

taa1 van die klient kommunikeer. As noodmaatreel kan 'n tolk gebruik word. 

• Universiteite en onderwyskolleges sal ingrypende veranderings en aanpassings in 

hulle opleidingskursusse moet aanbring. Die eensydige Westers-georienteerde 

terapeutiese benadering sal plek moet inruim om ook vir tradisionele etniese 

perspektiewe voorsiening te maak. V oorts sal opleidingskursusse moet verbreed om 

sosiologiese studies en taalkursusse in te sluit. 
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• Beraders sal in die nuwe Suid-Afrikaanse onderwysbedeling uit hulle gebaande wee 

moet beweeg en nuwe metodes en vars tegnieke op 'n innoverende wyse ontwikkel 

om multikulturele berading met sukses aan te bied. 

4.10 SAMEVATI'ING 

Ten eerste is in hierdie hoofstuk na die belangrikste aspekte gekyk wat deur die 

sielkundige en voorligtingsdiens in 'n multikulturle onderwysbestel aangespreek sal moet 

word. Die lewering van multikulturele berading is egter onderhewig aan belemmmerende 

faktore. Vier belangrike stuikelblokke is bespreek wat in die proses van terapeutiese 

hulpverlening te voorskyn kan tree. 

In die rnultikulturele samelewing van die nuwe Suid-Afrika sal die berader in toenemende 

mate voor unieke probleme in die onderwys te staan kom. Die rol van die berader ten 

opsigte van vier besondere 'probleemareas' is uitgelig: interrassiele kinders, aangenome 

kinders uit 'n ander kultuur, rassediskrirninasie in die skool en etniese identiteit. 

Multikulturele berading verg vaardige handelinge en deeglike kennis van die berader om 

werklik effektief op te tree. 'n Saak wat hierby aansluit en netelige probleme oplewer, is 

die toepassing van sielkundige toetsing in 'n rnultikulture opset. Die moontlikhede en 

beperkings is onder die loep geneem. 

In die laaste afdeling is die terapeutiese hulpverlening aan ses minderheidsgroepe in die 

VSA bespreek en die segswaarde daarvan vir die Suid-Afrikaanse situasie voorgehou. 

In hoofstuk 5 word die kwalitatiewe ondersoekmetode en navorsingsontwerp wat in hierdie 

studie gebruik word, bespreek. 



HOOFSTUK 5 

DIE KW ALITATIEWE NAVORSINGSMETODE EN 

NAVORSINGSONTWERP 

5.1 TWEE NAVORSINGSMETODFS: KW ALITATIEF VERSUS KW ANTITATIEF 

Mouton en Marais (1985:157) omskryf twee navorsingsmetodes in die geesteswetenskappe, 

naamlik die kwantitatiewe en die kwalitatiewe metode. Die onderskeid is egter nie altyd 

klinkklaar nie, en daar is dikwels verwarring rondom die gebruik van die terme kwantitatief 

en kwalitatiej. 

Mouton (1983:129) meen dat die onderskeiding tussen die kwantitatiewe en kwalitatiewe 

metodologiese modelle, hoewel dit moontlik nie deduktief uit bepaalde filosofiese tradisies 

afleibaar is nie, tog uit die wetenskapsfilosofiese onderskeid tussen positivisme en humanisme 

gevoed is. Bogdan en Taylor (1975:2) sien die onderskeiding ook daarin dat die 

kwantitatiewe metode op die positivistiese filosofie berus; daarteenoor sou die kwalitatiewe 

metodologiese model se wortels in die fenomenologiese paradigma gevind word. 

Bogenoemde onderskeiding het uiteraard implikasies vir die navorsingspraktyk. Die 

belangrikste verskille is die volgende: 

• In die kwantitatiewe navorsing word die hipotese dikwels eksplisiet in die vorm van 

'n navorsingsvraag gestel. Hierdie hipotese word vooraf geformuleer. Hierteenoor 

word die hipotese in kwalitatiewe na vorsing dikwels verswyg of slegs in die vorm van 

'n algemene navorsingsdoel gestel (Mouton & Marais 1985:162). 

• Die kwantitatiewe ondersoek poog om die oorsake van sosiale verandering primer 

deur objektiewe meting en kwantitatiewe ontleding te veddaar. In teenstelling 

hiermee is die kwalitatiewe metode meer besorg om te verstaan wat besig is om met 

'n sosiale verskynsel te gebeur, uit die belewing en oogpunt van die betrokkenes 

(Firestone 1987: 16-17). 
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Die waarneming in kwantitatiewe navorsing is objektiverend en die navorser bly 

afsydig, terwyl die navorser in kwalitatiewe navorsing betrokke is by die gebeure/ 

verskynsel en sy waameming dus subjektiverend van aard is (Mouton & Marais 

1985:164). 

• Die kwantitatiewe navorser gebruik eksperimentele ontwerpe, gestandaardiseerde 

toetsing, statistieke en so meer om aspekte soos foutkomponente en vooroordele uit 

te skakel. Die kwalitatiewe navorser maak van ander metodes gebruik soos 'n in

diepte of ongestruktureerde onderhoud om inligting in te samel (Firestone 1987: 17; 

Grobler 1992: 173). 

Hoewel daar wesentlike verskille tussen die kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsingsmetodes 

is, meen Mouton en Marais (1985:165) dat daar raakvlakke en selfs oorvleueling tussen die 

twee benaderings bestaan. In hierdie verband noem Mouton (1983:130) dat 

. . . tradisionele grense tussen kwalitatiewe en kwantitatiewe metodologiee 

vervaag het. Ontwikkeling op die gebied van die filosofie van die geestes

wetenskappe het in die resente jare interessante wyses van kruisbestuiwing 

tussen tradisionele vyande blootgele. 

Volgens Bogdan en Biklen (1982:39) is dit moontlik en in sommige gevalle selfs wenslik om 

die twee benaderings saam te gebruik. Hierdie outeurs waarsku egter dat dit problematies 

raak wanneer 'n persoon in dieselfde navorsing 'n gesofistikeerde kwantitatiewe en in-diepte 

kwalitatiewe studie aanpak. 

5.2 DIE KW ALITATIEWE NAVORSINGSMETODE 

5.2.1 Die aard en doel van die kwalitatiewe navorsingsmetode 

Mouton en Marais (1985: 157) sien die kwalitatiewe navorsingsmetode as daardie benaderings 

waarvan die prosedures nie so streng geformaliseer en geekspliseer is nie. Die reikwydte is 

meer grensloos en daar word op 'n meer filosofiese wyse te werk gegaan. 

Bogdan en Biklen (1982:2) beskryf die kwalitatiewe navorsingsmetode as 'n sambreelterm 

wat na verskillende navorsingstrategiee verwys wat sekere gemeenskaplike eienskappe bevat. 



165 

So kan die volgende frases met kwalitatiewe navorsing geassosieer word (Bogdan & Bilden 

1982:3): 

They include symbolic interactionist, inner perspective, the Chicago School, 

phenomenological, case study-interpretive, ethnomethodological, ecological, 

and descriptive. The exact use and definition of these terms, as well as words 

like field work and qualitative research varies from user to user and from time 

to time. 

Dit wil dus voorkom of die term kwalitatiewe navorsing nie sonder meer as 'n presies 

afgebak:ende term beskou moet word nie, en dat verskillende interpretasies aan hierdie begrip 

verleen word. 

5.2.2 Die ontstaan en ontwikkeling van die kwalitatiewe navorsingsmetode 

Hoewel die meeste navorsers en outeurs oordeel dat kwalitatiewe navorsing in die tweede 

helfte van die negentiende eeu ontstaan het (Bogdan & Bilden 1982:4-6; Bogdan & Taylor 

1975:3-4; Lemmer 1991:2-3), meen onderhawige navorser dat die eerste tekens van 

kwalitatiewe navorsing in vergelykende opvoedkunde veel vroeer gevind kan word. Volgens 

Berkhout en Bondesio (1992:4-5) het reisigersverhale oor onderwysprak:tyke reeds eeue 

gelede plaasgevind. 

Besoeke aan vreemde lande en volke lewer verhale oor die lewenswyses en 

gebruike op wat na die vroegste tye teruggaan. In heelwat reisigersverhale 

word ook die opvoedingsprak:tyke en -gebruike van ander volkere beskryf, 

veral in die mate waartoe dit verskil het van eie prak:tyke. Van die eerste 

geskrifte wat verwys het na opvoedingsprak:tyke van 'n ander volk, was die 

van die Grieke, Xenophon en Herodotus (c.430-355 v.C.) wat die 

opvoedingsprak:tyke van die Perse uitvoerig beskryf ... Die reisverhale van die 

bekende ontdekkingsreisiger Marco Polo, verwys na die onderwysprak:tyke 

van die Chinese ... (Berkhout & Bondesio 1992:4). 

Die wortels van (meer modeme) kwalitatiewe navorsing is ingebed in verskillende dissiplines. 

So het die fotograaf Jacob Riis in 1890 in sy boek How the Other Half Lives met foto's die 
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lewensomstandighede van die annoedige stedelinge weergegee (Bogdan & Bilden 1982:3-4). 

Volgens Bogdan en Taylor (1975:3) kan die oorsprong van kwalitatiewe metodologie weer 

na Frederick LePlay se observerende studie van Europese families en gemeenskappe in die 

negentiende eeu teruggevoer word. Bogdan en Bilden (1982:4) skets die manier waarop 

LePlay te werk gegaan het. Leplay en sy kollegas het naamlik as deelnemende observeerders 

saam met die families gelewe wat in hulle ondersoek betrek is. 

'n Ander navorser wat baanbrekerswerk gedoen het, was die statistikus, Charles Booth. Hy 

begin in 1886 met sy ondersoek na die annes in London - 'n ondersoek wat sewentien jaar 

sou duur. Hy wou die omvang van die probleem, maar ook die omstandighede van hierdie 

mense navors. Alhoewel hy daarop toegespits was om statisties te werk te gaan, het hy meer 

volledig en met groot detail sy waamemings op skrif gestel. Sy doel was dan ook om die 

lewe van hierdie annes eerstehands te ervaar, en daarom het hy ook anoniem tussen hulle 

gaan woon (Bogdan & Bilden 1982:5-6). 

Een van Booth se medewerkers was Beatrice Webb. Saam met haar eggenoot het hulle 

sosiale inrigtings besoek en die leed van die annes ondersoek. Die Webbs het die wyse 

waarop hulle in hul navorsing te werk gegaan het, is in 1932 ter boek gestaaf. Dit word as 

die eerste praktiese bespreking van die kwalitatiewe metode beskou (Bogdan & Bilden 

1982:6). 

Bogdan en Taylor (1975:3) noem dat aan die einde van die negentiende eeu en begin 

twintigste eeu die kwalitatiewe metode in die Europese en Amerikaanse antropologiese 

navorsing ondersteuning geniet het. Dit is veral veldnavorsing wat as ondersoekmetode 

gebruik is. 

Aanvanklik was sosioloe huiwerig om die kwalitatiewe metode aan te wend. Tog het die 

belangstelling met die aanvang van die twintigste eeu toegeneem. Dit was in hoofsaak die 

Amerikaanse sosiologiese studies van die Chicago School wat die eerste inspuiting was om 

die belangstelling in die kwalitatiewe navorsingsmetode onder sosioloe aan te wakker 

(Bogdan & Taylor 1975:3). 
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Van besondere belang vir onderhawige studie is die bantering van die kwalitatiewe 

navorsingsmetode deur die opvoedkunde. Opvoedkundige sosiologie het amptelik in 1915 as 

'n wetenskapsveld ontstaan. Die Journal of Educational Sociology het in 1926 as 'n spreek

buis vir die opvoedkundige sosiologie verskyn. Die blad was aanvanklik positief teenoor 

kwalitatiewe navorsing ingestel. Tog sou daar reeds in die uitgawe van die tweede volume 

al hoe meer stemme ten gunste van die kwantitatiewe metode opgaan. In die verband verwys 

Bogdan en Biklen (1982:12) na Peters (1937): 

As educators became increasingly concerned with measurement, 

quantification, and prediction, qualitative strategies such as first-hand 

investigation, the use of personal documents, and the fieldworker's concern 

with social context were less influential on educators. 

Dit was ook gedurende hierdie tydperk dat sielkundiges met hul sterk voorkeure vir 

eksperimentele navorsing die opvoedkundige toneel oorheers het. Daar sou dus vir die 

opvoedkunde maar 'n opdraande pad voorle om kwalitatiewe navorsing uiteindelik in eie reg 

as 'n erkende navorsingsmetode te vestig. 

In die periode van 1920 tot 1940 het die belangstelling in die kwalitatiewe metode 

toegeneem. Daarna het die belangstelling in hierdie navorsingsmetodologie getaan (Bogdan 

& Taylor 1975:4). Tog was kwalitatiewe navorsing nie dood nie en het verskeie navorsers, 

waaronder opvoedkundige navorsers, voortgegaan om hierdie metodologie te propageer. 

Die sestigerjare het 'n groter belangstelling en vraag na kwalitatiewe navorsing meegebring. 

Dit was 'n tydperk van groot sosiale veranderinge wat onder andere 'n toenemende behoefte 

aan opvoedkundige navorsing laat ontwikkel het. W aar sosioloe en antropoloe tot op daardie 

stadium meestal die leiding ten opsigte van kwalitatiewe strategiee in opvoedkundige 

navorsing geneem het, begin opvoedkundige navorsers nou self 'n groter belangstelling in 

kwalitatiewe navorsing toon (Bogdan & Biklen 1982: 18-21). 

Dit is egter gedurende die sewentigerjare dat daar 'n geweldige groei in kwalitatiewe 

navorsing in die opvoedkunde plaasvind. Dit verminder ook die vyandigheid tussen die 
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voorstanders van onderskeidelik die kwantitatiewe en kwalitatiewe metodes. In hierdie 

tydperk tree die groot diversiteit in kwalitatiewe navorsingsmetodes na vore. Daar is groot 

verskille ten opsigte van metode, styl en onderwerpe. Tog het hierdie diversiteit daarop gedui 

dat kwalitatiewe navorsing besig was om tot volwassenheid te ontwikkel en 'n gesofistikeerde 

navorsingsbenadering daar te stel (Bogdan & Biklen 1982: 21-26). 

Hoewel die strydbyl tussen die kwalitatiewe en kwantitatiewe benaderings nog nie heeltemal 

begrawe is nie, bring die tagtigerjare tog die besef dat altwee hierdie benaderings 'n plek en 

bydrae in geesteswetenskaplike navorsing te lewer het. 

The debate and competition between paradigms is being replaced by a new 

paradigm - a paradigm of choices. The paradigm of choices recognizes that 

different methods are appropriate for different situations (Patton 1980:20). 

Tot op datum is daar egter nog denkrigtings wat nie vir kwalitatiewe navorsing te vinde is 

nie. Hulle mening is dat kwalitatiewe navorsing subjektief is en nie voorspellingswaarde bet 

nie (Duff 1990:82). 

Volgens Lemmer (1991:15) bet kwalitatiewe navorsing egter sy plek in opvoedkundige 

navorsing en kan in besonder in vergelykende opvoedkunde 'n waardevolle bydrae lewer: 

In spite of macro-traditions, qualitative research has a considerable 

contribution to be made to Comparative Education. By focusing on the 

complexities of educational practice it can lead to important modifications of 

both educational policies and comparative theories of education systems ... 

Qualitative research in Comparative Education is no 'soft option' but can 

energise comparative research in South Africa. 

Samevattend kan dus gese word dat die erk:enning en aanvaarding van die kwalitatiewe 

navorsingsmetode in die opvoedkunde 'n lang pad kom. Alhoewel daar nog weerstand 

hierteen is, bet die kwalitatiewe benadering egter reeds onteenseglik in opvoedkundige 

navorsing sy waarde bewys. 
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5.2.3 Kenmerke van kwalitatiewe navorsing 

K walitatiewe navorsing se kenmerke onderskei dit van ander vonns van navorsing. 

5.2.3.1 Die natuurlike omgewing dien as die direkte bron van inligting en die navorser 

is die sleutelfiguur 

In die eerste plek verkry die navorser toegang tot die situasie soos skole, families en 

woonbuurtes. Dan word inligting versamel deur middel van waameming wat oor 'n lang 

tydperk strek. Rekordhouding van hierdie inligting word op verskillende maniere gedoen, 

naamlik videobandopnames, bandopnames of bloot deur die afneem van aantekeninge. 

W anneer die navorser deel vorm van die situasie en die gebeure wat plaasvind kan hy daarin 

slaag om die gebeure te interpreteer in die konteks waarin dit plaasvind omrede 

. . . action can best be understood when it is observed in the setting in which 

it occurs. The setting has to be understood in the context of the history of the 

institutions of which they are a part (Bogdan & Biklen 1982:27). 

Die navorser word dus inderdaad 'n veldwerker wat 'n sekere situasie betree met die doel om 

deel van die mense en die omstandighede te word om sodoende · infonnasie in te win en 

betekenis te verkry. 

The task of the fieldworker is to enter into the matrix of meanings of the 

researched, to participate in their system of organized activities, and to feel 

subject to their conduct of moral regulation... Fieldworkers strive to situate 

themselves physically close to their hosts so that they can observe and 

participate (Wax 1980:272-273). 

5.2.3.2 Kwalitatiewe navorsing is beskrywend 

In kwalitatiewe navorsing word inligting eerder in die vonn van woorde en illustrasies 

beskryf as deur middel van syfers. In die beskrywende resultate word aanhalings gebruik om 

stellings te illustreer en te substansieer. In die ontleding van inligting reduseer die navorser 

nie sy data tot syfers nie, maar word die resultate sover as moontlik in die oorspronklike 

vorm weergegee. Die navorser wat van hierdie navorsingsmetode gebruik maak poog dus om 
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deur ryk woordbeskrywing, aangevul deur foto's en illustrasies, sy bevindings daar te stel 

(Bogdan & Bilden 1982:28). 

In hierdie verband maak Patton (1980:22) die volgende opmerkings: 

Qualitative data consist of detailed descripti01is of situations, events, people, 

interactions, and observed behaviors; direct quotati01is from people about their 

experiences, attitudes, beliefs, and thoughts; and excerpts or entire passages 

from documents, correspondence, records, and case histories. 

5.2.3.3 Kwalitatiewe navorsing word gerig op die proses as sodanig, en nie bloat op 

die uitkoms of produk nie 

Terwyl kwantitatiewe navorsing met eksperimentele ontwerpe soos die voor-en-natoets

ontwerp kan aantoon dat veranderinge wel plaasvind, is dit die kwalitatiewe navorsing wat 

betekenis en inhoud daaraan gee. Die navorser sal deur middel van woordbeskrywing 

byvoorbeeld daaglikse aktiwiteite in 'n skool beskryf; die gevoel oor verandering in die 

onderwys verwoord, of verwagtinge van onderwysers in hul oorspronklike woorde vasvang 

en betekenis daaraan gee (Bogdan & Bilden 1982:28-29). 

5.2.3.4 Kwalitatiewe navorsers is geneig om inligting induktief te ontleed 

In kwalitatiewe navorsing word inligting nie doelbewus gesoek om vooropgestelde hipoteses 

te staaf, of om sodanige hipoteses ongeldig te bewys nie. Abstraksies word eerder gevorm 

rondom besondere inligting wat versamel is en dan in 'n sinvolle verband weergegee word. 

Hierdie ondersoekmetode staan bekend as die grounded theory. Die navorser antisipeer nie 

reeds die uitkoms nie, maar word gelei deur die inligting wat hy tydens sy ondersoek 

insamel. Die ontwikkeling geskied vanaf die dataversameling na die teorie. 

You are not putting together a puzzle, whose picture you already know. You 

are constructing a picture which takes shape as you collect and examine the 

parts (Bogdan & Bilden 1982:29). 
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5.2.3.5 Betekenisgewing is die essensie van die kwalitatiewe benadering 

N avorsers wat die kwalitatiewe benadering gebruik, is gemteresseerd in die persoonlike 

perspektiewe van die deelnemers (Bogdan & Bilden 192:29; Grobler 1992:170). 

Qualitative measures describe the experiences of people in depth. The data 

are open-ended in order to find out what people's lives, experiences, and 

interactions mean to them in their own terms and in their natural settings. 

Qualitative measures permit the evaluation researcher to record and understand 

people in their own terms (Patton 1980:22). 

5.2.4 Tegnieke in kwalitatiewe navorsing 

Daar is etlike tegnieke wat in kwalitatiewe navorsing gebruik word. Die vemaamste tegnieke 

word kortliks bespreek. 

5.2.4.1 Veldaantekeninge (field notes) 

Die navorser skryf gewoonlik hierdie aantekeninge neer wanneer hy van sy navorsing 

terugkeer. Die navorser het dus 'n selcere situasie geobserveer of 'n onderhoud gevoer en 

nadat hy terug is op kantoor, beskryf hy wat alles gebeur het. Hy beskryf die mense, die 

fisiese plek waar dit plaasgevind het, die gebeure, die aktiwiteite en die gesprekke wat gevoer 

is. Veldaantekeninge is dus 'n skriftelike verslag van dit wat die navorser sien, hoor, ervaar 

en dink in die loop van data-insameling (Bogdan & Bilden 1982:74). 

Kirk en Miller (1987:55) noem dat Spradley (1979) vier soorte veldaantekeninge onderskei: 

(1) 'n beknopte (woordelikse) verslag 

(2) die dokumentering van gegewens in 'n uitgebreide verslag so gou as moontlik na 'n 

sessie in die veld 

(3) 'nfield work journal waarin al die ondervindings, vrese, idees, foute, deurbrake en 

probleme wat tydens veldwerk ontstaan, opgeteken word 

(4) 'n voorlopig-deurlopende analiserings- en interpretasieverslag 
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5.2.4.2 Bandopnames 

Bandopnames is 'n handige manier om inligting tydens 'n onderhoud te versamel. Bogdan 

en Bilden (1982:95) waarsku egter teen die valse verwagting dat die bandopname al die werk 

doen. Die opeenhoping van gesprekke op band sonder 'n effektiewe sisteem om hierdie bande 

te transkribeer, kan enige navorsingsprojek kelder. Dit is dus belangrik om 'n tydsbeperking 

op onderhoude te stel. Hierdeur word nie bedoel dat die onderhoud kunsmatig deur middel 

van kort antwoorde ingeperk word nie, eerder dat die essensies vooraf bepaal word en dat 

daarby gehou word sonder om die vloei van gedagtes in die onderhoud te belemmer. 

Deeglike voorafbeplanning is dus nodig, want om bande te transkribeer, is tydrowend. 

V oorts werk dit hoe kostes aan die hand indien die navorser iemand kry om die bande te 

transkribeer. 

5.2.4.3 Fotografiese opnames 

Die gebruik van foto's as 'n kwalitatiewe navorsingstegniek word reeds in die vroegste 

ontwikkeling van hierdie benadering gevind (Bogdan & Bilden 1982:4). Duff (1990:83) noem 

dat foto's, as 'n wyse om data nader toe te lig, groot byval by lesers vind. Foto's en ook 

illustrasies vorm 'n integrate deel van die aanbieding van bevindings. Die toeganklikheid van 

videobande maak dit 'n aantreklike tegniek wat aangewend kan word. 

5.2.4.4 Deelnemende observasie 

Die navorser (wat die instrument is) moet die situasie wat hy wil ondersoek, infiltreer. Hy 

word 'n integrate en verborge deel van die omgewing. Fisiese voorkoms is belangrik om 'n 

steuring in die vloei van informasie te voorkom. So kan 'n blanke navorser, wat die 

omstandighede in 'n swart woonbuurt in Soweto wil bestudeer, moontlik vooroordeel 

ondervind wat die resultate kan verwring. Sodra die navorser die situasie binnegedring het 

en die vertroue van die subjekte gewen het, kan die navorser met sy ondersoek begin (Duff 

1990:83). 

5.2.4.5 Die ongestruktureerde in-diepte onderhoud 

Hierdie tegniek is in onderhawige navorsing gebruik. Dit is meer gedetailleerd in paragraaf 

5 .2 bespreek. 
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5.2.4.6 Geskrewe woorde van die subjekte 

In die bespreking van die ondersoekmetode en tegnieke ter data-insameling, is tot dusver na 

die rol van die navorser verwys: die navorser wat 'n situasie infiltreer, veldaantekeninge of 

bandopnames maak en dan transkribeer. Tog kan die geskrewe woord van subjekte 

waardevolle inligting bevat. Bogdan en Bilden (1982:97-102) verwys na 'n hele aantal 

voorbeelde. Die belangrikste word kortliks bier genoem: persoonlike dokumente, briewe, 

dagboeke, memoires, outobiografiee, notules van vergaderings, koerante, beleidsdokumente, 

voorstelle, etiese kodes, beleidsverklarings, jaarboeke, persverklarings, persoonlike leers, 

briewe aan tydskrifte en koerante, kantaantekeninge, studente se gevallerekords en offisiele 

dokumente. 

Die navorser maak dus hoofsaaklik gebruik van bestaande data. Hierdie inligting kan onder 

meer in die leers van organisasies, in die lessenaarlaaie van 'n skoolhoof, in die kelders van 

geboue en in argiewe gevind word. Die belangrikste is om hierdie materiaal op te spoor en 

toegang tot die inligting te verkry. 

5.2.4.7 Kwantitatiewe data 

Volgens Bogdan en Bilden (1982:112-113) kan 'n ondersoeker in die loop van sy 

kwalitatiewe ondersoek soms met kwantitatiewe data in aanraking kom. In hierdie verband 

beskik skole byvoorbeeld oor groot hoeveelhede kwantitatiewe data en statistiek soos die getal 

leerlinginskrywings, druipsyfers, simboolverspreidings, puntestate, atletiekbeserings en 

rekordhouding van die getal emstige oortredings. Offisiele statistiek, soos die van 'n 

onderwysdepartement, kan vir die kwalititatiewe navorser van groot waarde wees. Dit blyk 

dus dat die kwalitatiewe navorser hierdie inligting op 'n konvensionele manier in sy 

navorsing kan betrek. So kan 'n navorser met 'n kwalitatiewe benadering ondersoek instel 

na die stand van plaasskole op die platteland. Statistiek kan vir hierdie navorser 'n neiging 

in die groei of afname van byvoorbeeld leerlinggetalle toon. Soms is statistiek nie beskikbaar 

nie, en moet die navorser self sy eie kwantitatiewe data insamel om 'n bepaalde situasie in 

sy kwalitatiewe ondersoek na te vors. 
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5.3 DIE ONGFSTRUKTUREERDE IN-DIEPTE ONDERHOUD 

In hierdie ondersoek maak die onderhawige navorser van die ongestruktureerde in-diepte 

onderhoud gebruik, daarom word die ongestruktureerde in-diepte onderhoud bier in meer 

besonderhede bespreek. 

Bogdan en Bilden 1982:135) bestempel 'n onderhoud as 

... a purposeful conversation, usually between two people ... that is directed 

by one in order to get information. In the hands of the qualitative reseacher, 

the interview takes on a shape of its own. 

In kwalitatiewe navorsing kan die onderhoud as die enigste middel aangewend word om 

inligting in te samel. Altematiewelik word die onderhoud aanvullend met ander data

insamelingstegnieke gebruik. 

In sommige gevalle (soos in die geval van deelnemende observasie) het die navorser reeds 

persoonlike kontak met die informante opgebou, sodat daar nie noodwendig altyd sprake van 

'n formele onderhoudsituasie is nie. W aar die navorser egter onbekend met die informante 

is, word 'n meer formele onderhoudsituasie gereel. Die fundamentele van onderhoudvoering 

is effek:tiewe kommunikasie. Daarom is dit belangrik dat die navorser aan die informant die 

doel van die onderhoud verduidelik en die versekering gee dat die onderhoud streng 

vertroulik is. Soos die onderhoud vorder, word dit makliker vir die navorser om sy vrae te 

stel en te verduidelik wat hy van die informant verwag (Landman et al 1987:170-171). 

In navorsing wat oorwegend op onderhoudvoering ingestel is (soos in hierdie ondersoek), 

word die informant gewoonlik as anoniem aangedui (Bogdan & Bilden 1982: 135). In 

onderhawige navorsing word egter nie op intiem-persoonlike aspekte ingegaan nie -

informante is bekende onderwyskundiges wat toestemming verleen het dat hulle name aan 

hul menings en sienswyses gekoppel mag word. 

Onderhoudsvoering hou bepaalde voordele sowel as nadele in. Dit is belangrik dat die 

navorser hiervan bewus is (Landman et al 169-170). 
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5.3.1 Voordele van onderhoudvoering 

Die tegniek van onderhoudsvoering hou bepaalde voordele vir die navorser in: 

• 'n Diepte-ondersoek is moontlik omdat minder informante betrek word. 

• Vrae van 'n persoonlike aard kan gevra word wat nie in 'n vraelys altyd moontlik is 

nie. 

• Weens die soepelheid van die onderhoud, kan die navorser aanpassings maak: namate 

die gesprek vorder. 

• Omrede daar 'n vertrouensverhouding tussen die navorser en informant geskep word, 

kan inligting deur middel van onderhoudvoering verkry word wat nie normaalweg 

deur die aanwending van 'n vraelys moontlik is nie. 

• Eerliker antwoorde word verkry, omdat die doel van afsonderlike vrae verduidelik 

word. Minder informante is dus nodig in die ondersoek. 

• Opvolgwerk kan dadelik gedoen word deur bykomende vrae te vra. 

• Daar kan mak:liker ondersoek ingestel word na die motivering van 'n informant se 

antwoorde. 

5.3.2 Nadele van onderhoudvoering 

Die onderhoudsvoeringtegniek hou bepaalde nadele in wat die navorser in ag moet neem 

wanneer hy sy ondersoek uitvoer: 

• Dit is gewoonlik duur en tydrowend. 

• Dit beperk die navorser tot 'n klein aantal persone. 

• Die informant mag bevooroordeeld staan teenoor die navorser en dit kan per se die 

antwoorde van informante beinvloed. 

• Dit verg van die navorser groter kommunikasievaardighede as in die geval van 

vraelyste. 

5.3.3 Die onderhoudsgids 

Volgens Patton (1980:197-198) wissel die gestruktureerdheid van onderhoude. Aan die een 

kant is daar die onderhoud wat totaal ongestruktureerd is. Deur interaksie met die informant 
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word die rigting en vloei van gedagtes bepaal. Op die ander punt van die kontinuum is daar 

die onderhoud wat aan die hand van voorafopgestelde, onvoltooide (openended) vrae hanteer 

word. Hierdie vrae word dan ook in 'n vaste volgorde gerangskik. Hierdie bindende formaat 

op onderhoudvoering is veral belangrik wanneer die navorser so min as moontlik variasie op 

die vrae wat hy aan die informante stel, wil he. Een doel hiermee is om sover moontlik 

vooroordeel uit te skakel. 

Vir die doel van hierdie navorsing word 'n middeweg tussen bostaande kontinuumpunte 

gevolg: 'n ongestruktureerde in-diepte onderhoud. In hierdie ondersoek word dus nie van 'n 

gestruktureerde vraelys gebruik gemaak nie. Tog word die onderhoud gevoer aan die hand 

van voorafbeplande sentrale temas. Die doel van sodanige onderhoudsgidse is om die gesprek 

te rig, om te kontroleer (check-list) dat alle relevante aspekte hanteer is, en om te verhoed 

dat daar nie te ver van die tema van die ondersoek afgedwaal word nie (Patton 1980:198; 

Grobler 1992:173). 

Die onderhoudsgids is 'n lys van vrae of aspekte wat die onderhoudvoerder met die 

informant wil opneem. Die onderhoudsgids word so saamgestel dat basies dieselfde 

ondersoekareas by elke informant hanteer word. Dit verhinder egter nie die onderhoud

voerder om in meer diepte op sekere aspekte in te gaan nie. Die groot voordeel van die 

onderhoudsgids is dat die navorser seker maak dat hy die beperkte tyd tot sy beskikking ten 

beste gebruik. Die onderhoudsgids verskaf dus 'n raamwerk waarbinne die onderhoudvoerder 

nog aanvullende vrae kan genereer en waar daar tydens die onderhoud deur die navorser 

besluit kan word watter aspekte in groter diepte gehanteer moet word (Patton 1980:200-201). 

5.4 DATA-ANALISE EN INTERPRETASIE IN KWALITATIEWE NAVORSING 

Tydens sy navorsing is 'n navorser besig met 'n evalueringstudie om uiteindelik 'n 

eindresultaat daar te stel. Om in kwalitatiewe navorsing dus tot analisering en interpretasie 

te kom, moet daar doelgerigtheid in die navorsing wees. In kwalitatiewe navorsing is daar 

egter nie universele voorskriftelike reels wat gevolg moet word om te kan analiseer, 

interpreteer en te evalueer nie (Patton 1980:268). 
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Volgens Patton (1980:268) is analise die 

... process of bringing order to the data, organizing what is there into 

patterns, categories, and basic descriptive units. Interpretation involves 

attaching meaning and significance to the analysis, explaining descriptive 

patterns, and looking for relationships and linkages among descriptive 

dimensions. 

Bogdan en Bilden (1982:146) sluit by Patton (1980) aan wanneer hulle noem dat, soos daar 

verskillende navorsingsmetodes in kwalitatiewe navorsing bestaan, daar ook 'n 

verskeidenheid van analiseringsmetodes is. 

Dit blyk dus dat daar verskeie perspektiewe en benaderings oor data-analise in kwalitatiewe 

navorsing bestaan. Vir die doel van hierdie studie word data-analise aan die hand van Miles 

en Huberman (1991) se interaksiemodel bespreek. Hierdie skrywers identifiseer drie 

komponente van die data-analiseringsproses: 

• Data-reduksie verwys na die selekteringsproses, konsentrasie (focusing), vereenvou

diging, opsomming (abstracting), ordening en verwerking van al die ingesamelde 

(raw) data (Miles & Huberman 1991:21). Volgens Miles en Huberman geskied data

reduksie vanaf die beplanning van die ondersoek, regdeur die totale verloop van die 

navorsingstaak, tot en met die laaste verslag wat geskryf word. 

• Data-voorstelling is die georganiseerde wyse waarop data byeengebring word, sodat 

konklusievorming en aksie kan plaasvind. 

Humans are not very powerful as processors of large amounts of 

information; the cognitive tendency is to reduce complex information 

into selective and simplified Gestalts or easily understood configura

tions (Miles & Huberman 1991:21). 

Hierdie data-voorstellings kan woordelikse beskrywings, grafieke, matrikse, sketse 

en so meer wees. Data-voorstelling is egter nie onafhanklik van ander komponente 

nie, maar is deel van die data-analiseringsproses. 
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• Konklusievorming en veri.fikasie is die derde komponent van data-analise. Hoewel 

Miles en Huberman (1991:22) nie na die term interpretasie verwys nie, kan 

konklusievorming as 'n sinonieme begrip beskou word. Konklusievorming gebeur nie 

net aan die einde van die navorsingsprojek nie, maar is 'n proses wat tydens die hele 

verloop van die ondersoek plaasvind. In sy aanvanklike konklusievorming behou die 

navorser sy skeptisisme en oop gemoed. Eers nadat al die inligting ingewin is kan die 

navorser tot 'finale' gevolgtrekkings kom - alhoewel hierdie gevolgtrekkings dikwels 

reeds vroeg in die ondersoek gekonkludeer is. Veri.fikasie kan wees "as brief as a 

fleeting 'second thought' crossing the analyst's mind ... " (Miles & Huberman 

1991:22), maar dit kan ook nodig wees om die saak intensief en deeglik met kollegas 

te bespreek. Dit vind ook plaas deur van altematiewe data gebruik te maak. 

Verifikasie is deel van die totale verloop van die analiseringsproses en die navorser 

sal voortdurend na die inligting terugkeer om die geldigheid van gevolgtrekkings te 

verseker. 

Die interaksiemodel van Miles en Huberman beklemtoon die interaksie en die interafhanklik

heid van bogenoemde komponente in die analiseringsproses. Die wisselwerking en inter

afhankliheid van die komponente van data-analise word in diagram 4.1 aangetoon: 
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DIAGRAM 4.1 

DIE KOMPONENTE VAN DATA-ANALISE: INTERAKSIEMODEL 

(Miles & Huberman 1991:23) 

5.5 DIE ROL VAN DIE NAVORSER 

Data
voorstslling 

Volgens Grob I er (1992: 170) is die direkte betrokkenheid van die ondersoeker van kardinale 

belang. Daarom is identifikasie en empatie belangrik om mense se gevoelens, idees en 

optrede te begryp (Bogdan & Taylor 1975:8). Tog behoort die navorser ook afstand tussen 

horn en die informante te behou (Lemmer 1989:133). Hierdie afstand is nodig, sodat 'n 

kritiese beoordeling van die betekenis van die subjek se interpretasies of beslaywings 

moontlik sal wees. Dit kan veral vir die onervare ondersoeker 'n moeilike opgaaf wees om 

sowel betrokke te wees, en ook weer terug te tree, om sodoende in staat te wees om 

gevolgtrekkings te kan maak (Grobler 1992:171). 
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Smith (1983:12) stel dit dat die kwalitatiewe navorser in werklikheid in die skoene van die 

informant moet staan om volle begrip en empatie te verkry aangesien 

. . . the purpose of investigation should be verstehen, or interpretive under

standing ... at its core, the essence of understanding is to put oneself in the 

place of the other - something which is possible if one possesses a degree of 

empathy with the other or has the disposition to recreate the experiences 

(Smith 1983:6-13). 

Hierdie betrokkenheid van die navorser by die situasie en informante lei daartoe dat die 

navorser in kwalitatiewe navorsing subjektief by die ondersoek betrokke is. Dikwels word 

'n navorser se belangstelling in 'n navorsingstema juis gewek deur 'n persoonlike ervaring 

wat hy beleef het (Grobler 1992; Lofland & Lofland 1984:7-8). Dit is egter belangrik dat die 

navorser voortdurend bewus is van sy eie subjektiwiteit, en dat hy nie in sy kommunikasie 

met die subjek 'n belemmering veroorsaak en sodoende waardevolle inligting en perspektiewe 

verlore laat gaan nie. 

It is important, therefore, that the researcher refrains from expressing personal 

views or opinions which could act as a restraint on the informant's willingness 

to disclose valuable, but differing, information (Duff 1990:90). 

Heelwat kritiek word ingebring teen die effek wat die navorser op die data het wat ingesamel 

word. Van hierdie kritiek is geregverdig en die kwalitatiewe navorser behoort van leemtes 

in sy of haar navorsingsmetodes bewus te wees. Tog behoort 'n vaardige navorser deur 

middel van navorsingstegnieke hierdie gebreke in sy ondersoek te minimaliseer (Bogdan & 

Taylor 1975:12-13; Sanday 1983:21-22). 

5.6 DIE MOTIVERING VAN DIE KEUSE VAN DIE KWALITATIEWE 

NAVORSINGSMETODE IN HIERDIE STUDIE 

In hierdie studie, waar 'n Regering van Nasionale Eenheid die Suid-Afrikaanse staatkundige 

bedeling op 'n nuwe pad plaas, is dit reeds in die voorafgaande hoofstukke duidelik uitgespel 

dat dramatiese en ingrypende veranderinge in die onderwys gaan plaasvind. Vemuwing en 

verandering vind egter nie in 'n lugleegte plaas nie, maar word teweeggebring deur die 
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arbeid en insette van mense. Kundiges, ak:ademici en persone wat in die praktyk staan se 

inspraak: moet dus 'n kardinale rol speel in die uiteindelike vergestalting van die 

funksionering en organisasiestrukture van sielkundige en voorligtingsdienste in die nuwe 

Suid-Afrikaanse bedeling. 

Hieruit spreek dit vanself dat die insigte, ervaring en die vooruitskouing van kundiges in 

hierdie veld onontbeerlik vir hierdie navorsing is. Die geskikste en toepaslikste metode om 

hierdie inligting te bekom en in die ondersoek te verwerk, is deur middel van die 

kwalitatiewe navorsingsmetode. Die metode, in die vorm van die ongestruktureerde in-diepte 

onderhoudvoeringstegniek, bied 'n uitstekende formaat om werklik deur te dring tot die 

kundi'ge informant se werklike gevoelens en sieninge rondom onderhawige navorsingstema. 

Hierdie kwalitatiewe tegniek maak: dit moontlik vir die navorser om op 'n meer persoonlike 

vlak: met kenners in gesprek te tree wat andersins nie moontlik sou gewees het nie. Die 

motivering vir die gebruik van hierdie metode le dus eerstens daarin dat die informant se 

mening en siening in sy eie woorde vasgevang word, en dat betekenisverwringing van die 

informant se perspektiewe tot die minimum beperk word. In die tweede plek skep dit die 

moontlikheid vir die navorser om in meer besonderhede in te gaan op sekere aspekte wat 

verdere aandag verdien. Derdens hou dit die voordeel in dat die ondersoeker na gelang van 

die informant se kennis, ervaring en belangstellingsveld die onderhoud kan aanpas. Dit 

beteken dat waar 'n informant nie noodwendig 'n deskundige is op al die terreine en fasette 

van hierdie ondersoek nie, die navorser sekere sake kan afskaal in 'n onderhoud en meer 

klem kan le op daardie rigting waarin die informant se kennis en ervaring strek. 

Kwantitatiewe metodes, soos die inskak:eling van allerlei meetinstrumente, sou nie werklik 

op 'n sinvolle wyse die menings en perspektiewe van hierdie kundiges kon vasvang en 

weergee nie. Die kwalitatiewe metode verleen egter aan ondersoeker 'n werkbare navorsings

metode waardeur hy hierdie inligting kan bekom. 

Deur ongestruktureerde in-diepte onderhoudvoering oor die persoonlike sienswyse en 

ervaring van onderwyskundiges en ak:ademici kan die navorser in voeling kom met die gees 

en rigting van hulle denke. Op hierdie wyse kan die gevoel en motivering van sekere stellings 
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en woorde bepaal word wat andersins as koue, berekende feite sou deurgaan. Insig word dus 

verkry op 'n manier wat andersins nie moontlik sou wees nie. 

Deur middel van die ongestruktureerde in-diepte onderhoud met kundiges word gepoog om 

'n realistiese beeld te kry van verwagte moontlikhede wat die nuwe onderwysstelsel vir 'n 

sielkundige en voorligtingsdiens inhou. Dit bied egter 'n ruimer geleentheid om die 

aanvoeling en denkrigting van kenners in 'n bree pespektief te plaas. Hierdie perspektiewe 

is van kritiese belang in onderhawige ondersoek waar die struktuur en funksionering van die 

sielkundige en voorligtingsdiens op 'n prakties sinvolle wyse binne die nuwe onderwys

bedeling verwerklik moet word. 

5. 7 DIE NAVORSINGSONTWERP 

5.7.1 Inleiding 

Die doel van 'n navorsingsontwerp is volgens Mouton en Marais (1985:33) om die betrokke 

navorsingsprojek" ... sodanig te beplan en te struktureer dat die uiteindelike geldigheid van 

die navorsingsbevindinge verhoog word". 

'n Beskrywing van die navorsingsontwerp is belangrik in kwalitatiewe navorsing, omdat 

... there is no catalog of qualitative designs or certified methods, thoughtful 

researchers describe what they did in detail. Qualitative research is marked by 

self-examination and criticism of the roles established, of the methods used, 

and of mistakes made (Smith 1987:175). 

Grabler (1992: 178-179) sluit hierby aan as sy noem dat selfs waar in kwalitatiewe navorsing 

'n projek nie ten volle gestruktureer, vooruitbeplan of die uitkoms geantisipeer word nie, die 

navorsingsontwerp op 'n bree uiteensetting van die navorsingsbeplanning dui. 

Soos die titel van hierdie navorsings aandui, is dit op 'n verkennende studie afgestem. 

Volgens Mouton en Marais (1985:43) is die uiteindelike oogmerk van 'n verkennende studie 

gerig sowel 
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op die verk:ryging van insig en verwerwing van begrip as op die insameling 

van ak:kurate, repliseerbare data, ontleding van gevallestudies en gebruik van 

informante. Hipotese volg uit sodanige navorsing eerder as wat dit die 

navorsing lei. 

Uit bostaande bespreking blyk dit dat 'n verkennende ondersoek by uitstek van kwalitatiewe 

navorsingsmetodes gebruik kan maak. Mouton en Marais (1985:43) ondersk:ryf dit as hulle 

noem dat die belangrikste oorwegings wat by die navorsingsontwerp van 'n verkennende 

studie geld, die volgende insluit: 

• die volg van 'n deursigtige en buigsame navorsingstrategie 

• die gebruik van metodes soos literatuursamevattings, onderhoude, gevallestudies en 

inligtingverskaffers wat tot insig en begrip lei 

'n Navorsingontwerp bestaan uit vyf stappe (Mouton & Marais 1985:33), naamlik 

• navorsingsontwerpkeuse 

• formulering van die probleem 

• konsepsualisering en operasionalisering 

• data-insameling 

• analise en interpretasie van data of inligting 

In hierdie hoofstuk word net die laaste twee stappe bespreek, naamlik data-insameling en 

analise en interpretasie van data/inligting. aangesien die eerste drie stappe implisiet deel van 

die studie gevorm bet. 

5. 7 .2 Data-insameling 

5. 7.2.1 Die ongestruktureerde in-diepte onderhoud 

In hierdie navorsing word die ongestruktureerde in-diepte onderhoud gebruik, soos in para

graaf 4.4 bespreek. 
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5. 7.2.2 Samestelling van informante 

Die in-diepte onderhoude, waarvan in hierdie ondersoek gebruik gemaak is, beperk die 

informante tot 'n klein getal. 

Hierdie ondersoeker het besluit om kundiges uit die akademiese wereld sowel as die 

onderwyspraktyk te betrek. Die rasionaal vir die keuse van informante, is dat vir die doel van 

hierdie studie, die kennis, insig en vooruitskouing van kundiges van kardinale belang is. 

Hoewel hierdie informante uit versldllende sfere kom, is almal op een of ander wyse betrokke 

by die gedagtewisseling rondom die moontlikhede en beperkings van 'n sielkundige en 

voorligtingsdiens in die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling. Sommige van hierdie gekose 

informante is besig met wetenskaplike besinning en gesprekvoering rondom hierdie tema, 

ander is meer betrokke by navorsing, en van die informante dien op onderwyskomitees wat 

spesifiek aandag aan die implementeringsmoontlikhede van hierdie diens in 'n nuwe 

onderwysbestel gee: 

• Dr DPM Botes - Hoofdirekteur: Menslike Hulpbronontwikkeling en Aanvullende 

Onderwys in die Departement van Onderwys en Opleiding 

• Dr AK Msimeki - Direkteur: Sentrum vir Studentevoorligting by die Universiteit 

van die Noorde 

• Prof SM Kriegler - Mede-professor: Departement Ortopedagogiek aan die Univer

siteit van Pretoria 

• Prof L du Toit - Professor: Departement Ortopedagogiek aan die Universiteit van 

Suid-Afrika 

• Prof JL Marais - Professor: Skoolvoorligting aan die Potchefstroomse Universiteit 

vir Christelike Hoer Onderwys 

• Mnr SS Mathebula - Hoofonderwyskundige: Gespesialiseerde Psigo-opvoedkundige 

dienste van die gewese Gazankulu Onderwysdepartemnt 

• Dr A Mfiller - Hoof: Opvoedkundige Hulpsentrum Port Elizabeth van die Kaaplandse 

Onderwysdepartement 

• Dr JF Hay - Hoof: Kinderleidingkliniek Welkom van die Oranje-Vrystaatse Onder

wysdepartement 
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• Dr W J van Zyl - Hoof: Professionele Hulpdienste Transvaalse Onderwysdepartement 

• Mnr PJ Cronje - Prinsipaal: Homestead Skoolkliniek in Kimberley: die gewese raad 

van Verteenwoordigers 

• Gesamentlike onderhoud: 

Dr J Landman - Hoof: Eenheid vir Loopbaanvoorligting: RGN 

Dr C van Zyl - Navorser: Eenheid vir Onderwysbeleid/streeksbeplanning: RGN 

5.7.2.3 Kontak met informante 

Die informante is telefonies genader en die doel en prosedure van die navorsing is aan hulle 

verduidelik. Toestemming is ook verkry om 'n bandopname van die gesprek te maak. In die 

geval van drr Landman en Van Zyl van die RGN is die afspraak deur die sekretaresse gereel 

en bevestig. Die onderhoud met mnr Mathebula is voorafgegaan deur 'n kennismakende 

onderhoud, asook 'n brief om toestemming by die Direkteur-generaal van die gewese 

Gazankulu Departement van Onderwys te verkry om die onderhoud te voer. 

5.7.2.4 Piek- en tydbepaling 

Die plek en tyd van die onderhoud is ooreenkomstig die keuse van die informant bepaal. 

5.7.2.5 Die verloop van die onderhoud 

Die onderhoude is begin met 'n informele kennismaking. Hiema is die doel en prosedure aan 

die informante verduidelik. Enkele persoonlike besonderhede van die informante is 

neergeskryf. Die volledige onderhoud is op band opgeneem. 

5. 7.3 Analise en interpretasie 

Die terme analise en interprestasie, soos Mouton en Marais (1985:99) dit hanteer, verwys 

na die proses van data-reduksie, data-voorstelling en konktusievorming (Miles & Huberman 

1991:21-22). 
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Data-reduksie is 'n belangrike stap wat volg op data-insameling. Die probleem waannee 

navorsers dikwels te kampe het, is die groot hoeveelheid informasie en om dit sinvol tot 

bruikbare inligting te reduseer. 

Every qualitative analyst encounters the problem of data overload. The fact 

that field-study are not usually translated immediately into numeric or 

alphanumeric form means that a lot of words accumulate in the course of data 

collection ... (Huberman & Miles 1983:285). 

Analisering kan slegs geskied aan die hand van gereduseerde materiaal. Data-reduksie wat 

alreeds analisering irnpliseer, is ook bekend as data-transformasie. Dit is 'n proses wat 

deurlopend in die ondersoek plaasvind. 

It is not something separate from analysis, it is analysis: analysis of a form 

which sharpens, sorts, focuses, throws away, organizes and clarifies data in 

such a way that final analysis can occur coherently (Huberman & Miles 

1983:331). 

Die volgende werkswyse van data-reduksie is in onderhawige ondersoek gevolg: 

• Na afloop van die onderhoud het die navorser tuis weer na die opnames geluister. 

• Die navorser het 'n ooreenkoms met 'n tikster aangegaan om van die bande te 

transkribeer. Die ander bande het die navorser self getranskribeer. 

• Die transkripsies is by herhaling deurgelees en ontleed. 

• Relevante inligting is uitgehaal en by sentrale temas gevoeg. 

Nadat data-reduksie en -analisering plaasgevind het, is dit in enige navorsingsprojek belangrik 

om hierdie informasie op 'n sinvolle wyse aan te bied: 

The second main point is that data reduction and data analysis have as an 

indispensible accompaniment some form of data display, and that the display 

modes chosen will inevitably condition the process and conclusions of analysis 

(Huberman & Miles 1983:331). 
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Data-voorstelling in 'n matriks of grafiese vorm is 'n doeltreffende wyse om bonderde 

bladsye van geskrewe woorde op 'n praktiese en verbeeldingryke wyse saam te stel. Die 

mees algemene (en verbeeldinglose) wyse van data-voorstelli'ng is 'n beskrywing in woorde 

(ibid). Hoewel laasgenoemde nie die mees oorspronklike wyse van data-voorstelling is nie, 

word dit vanwee die aard en omvang van hierdie ondersoek as die mees sinvolle en praktiese 

vorm beskou. 

5.7.4 Subjektiwiteitsverklaring van die navorser 

Die subjektiwiteit van die navorser in kwalitatiewe navorsing is reeds in paragraaf 4.6 

bespreek. Dit is gebruiklik om in kwalitatiewe navorsing hierdie subjektiwiteit te onderskryf 

deur 'n verklaring van die navorser se agtergrond en ervaring met betrekking tot die 

ondersoek van die tema te gee. Onderbawige navorser bet ses jaar ondervinding in Namibie 

opgedoen in die posaanstellings van skoolvoorligter en skoolsielkundige. In hierdie tydperk 

het hy ook 'n internskap van agtien maande gedoen om sodoende as opvoedkundige siel

kundige by die SAGTR te registreer. Na afloop van sy diens (einde 1989) in Namibie is by 

aangestel by 'n TOD-onderwyshulpsentrum as onderwysadviseur: gespesialiseerde voorlig

ting. Onderbawige navorser se belangstelling in hierdie navorsingstema spruit voort uit sy 

persoonlike ervaring en sy wens om 'n bydrae te maak tot die ontwikkeling van sielkundige 

en voorligtingsdienste in die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling. 

5.8 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die kwalitatiewe navorsingsmetode beskryf. In die eerste plek is daar 

'n onderskeid tussen kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsmetodes getref. Voorts is die 

ontstaan en ontwikkeling, kenmerke en tegnieke van kwalitatiewe navorsing beskou. Van 

besondere belang in hierdie navorsing is die in-diepte onderhoud wat breedvoerig onder die 

loep geneem is, asook die essensiele rol wat die navorser speel. Ten slotte is 'n uiteenset

ting van die navorsingsontwetp gegee. Hier is in hoofsaak die tegniek van data-insameling 

en -verwerking, onderhoudvoering en die keuse van informante bespreek. 

In die volgende boofstuk word die data wat deur middel van die in-diepte onderhoude 

ingesamel is, weergegee. 



HOOFSTUK 6 

AANBIEDING EN BESPREKING VAN DIE 

PERSOONLIKE SIENSWYSE VAN DIE INFORMANTE 

6.1 INLEIDING 

Die bespreking van die kwalitatiewe metode en die uiteensetting van die navorsings

ontwerp word opgevolg in hierdie hoofstuk deur die aanbieding en bespreking van die 

inligting, soos ingewin tydens die ongestruktureerde, in-diepte onderhoude met kundiges. 

Die doel van hierdie hoofstuk is om die persoonlike sienswyse en ervaring van die 

kundiges in hulle eie woorde weer te gee. 

Die volledige inhoud van onderhoude word nie weergegee nie, maar die toepaslike 

gedeeltes uit onderhoude word onder spesifieke opskrifte geinkorporeer. Aan die einde van 

elke onderwerpseksie word 'n sintese van die informante se persoonlike sienswyses 

gemaak. 

6.2 DIE BESTAANSREG VAN SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGSDIENSTE 

IN DIE NUWE ONDERWYSSTELSEL 

Die kardinale vraag hier is of sielkundige en voorligtingsdienste nog 'n bestaansreg het, 

gesien in die lig van die groot agterstande in basiese onderwys. Kan die 'luukse' van 'n 

sielkundige en voorligtingsdiens bekostig word, wanneer daar nie eers genoeg klaskamers 

en voldoende opgeleide onderwysers beskikbaar is nie? Die menings van die verskillende 

informante word vervolgens weergegee: 

Dr Botes: "Dit het 'n besliste plek. Dit is my persoonlike mening in die eerste plek. In 

die tweede plek het ek namens die Departement van Onderwys en Opleiding en die Raad 

van Afgevaardigdes en die Raad van Verteenwoordigers in die Volksraad, het ons 'n 

ondersoek gedoen oor die bekostigbaarheid van 'n opvoedkundige hulpdiens in 'n nuwe 

bedeling. En ons het gevind dat hy beslis 'n plek het ... omdat ons bier praat van miljoene 

leerlinge wat voorligting moet ontvang en as jy besef dat... kan ons se dat die tot vyf 
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persent van die leerlinge het leerprobleme of 'n problematiese opvoedingsituasie, ons praat 

hier van duisende leerlinge wat gehelp moet word. 

"Basiese onderwys kan nie werklik slaag, nou verwys ek hier na differensiasie, as die 

opvoedkundige hulpdiens nie 'n rol speel nie, want hoeveel leerlinge is daar wat 

byvoorbeeld op spesiale onderwys aangewese is wat ge'identifiseer moet word? Hoeveel 

leerlinge is daar nie wat onderpresteer vanwee ander onderliggende probleme? So, wat 

dit aanbetref het die opvoedkundige hulpdienste en sielkundige dienste beslis 'n plek in die 

onderwys. Daar is geen twyfel daaroor nie." 

Dr Msimeki: "Yes, I think it is very important that there should be adequate provision of 

facilities, personpower and so on ... but if we don't get the schoolchild, the learner in a 

position to learn effectively... we can have the best teachers in the world, the best 

facilities, effective education never can. Psycho-educational services should really be at 

the heart of the education activities ... this service will ensure that the child is cognitively, 

affectively, correctively, socio-culturally ready to learn ... I believe that psycho-educational 

services should be at the heart of the education activities... The psycho-educational 

services ... are as basic as the other requirements, we need these services. And our 

education suffered tremendously, particularly those sections of our education system where 

psychology services were not adequate. Education suffered tremendously there. Where 

those sections of our education system, where we had psycho-education services, even if 

they are not of an excellent nature, you find that education took place more effectively, 

so it is very, very essential that we should have psycho-educational services." 

Prof Kriegler: "Ek dink dit is 'n baie problematiese vraag wat jy daar aanraak, want die 

probleem is dat daar reeds nie genoeg geld is vir basiese onderwysbehoeftes. Ons moet 

van die standpunt uitgaan dat die totale onderwysbegroting sal meer billik versprei moet 

word tussen al die verskillende groepe leerlinge, waartussen ons tot dusver onbillik 

onderskei het. Jy moet aanvaar ons gaan dieself de... ons gaan meer moet doen met 

dieselfde geld wat ons tot dusver gehad het, en indien nie minder geld nie. Soos ek dit 

verstaan, is Suid-Afrika een van die lande van die wereld waar daar reeds van die 

grootste, die hoogste persentasie van die nasionale begroting aan onderwys bestee word. 
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So, dit kan nie meer wees nie, ne. Daar gaan nie meer geld wees nie. Nou moet jy ook 

verstaan dat op die oomblik is daar 'n hele paar miljoen kinders wat nie in die skool is 

nie. En niemand weet presies hoeveel daai kinders daar is nie. Party skattings, dit is 

miskien so ongeveer twee miljoen kinders. 11 

Prof du Toit: "Ek dink dit het 'n besondere plek, miskien 'n grater plek as ooit te vore ... 

het ons meer bewus geword van die groot getalle swart kinders wat agtergeraak het wat 

ook spesiale hulp nodig het. In sommige areas is dit nie ... in so 'n geval sal die 

Onderwyshulpdienste 'n besondere invloed moet lewer by so 'n totale skool om daardie 

kinders se agterstand te probeer oplos." 

Prof Marais: "Mens kan miskien die verkeerde ding se, of die Stoute paadjie loop en se, 

omdat jy in die voorligtingsveld is, dat dit is nou belangriker as ooit te vore. Ek wil dus 

se, en dit is my eie mening en ek glo nie ek is baie verkeerd nie, as ek se dat voorligting 

tot en met 1990 'n rol te speel gehad het en dat die rol nou vertiendubbel." 

Mor Mathebula: "Yes, there will also be a place for a school guidance service, a school 

psychology service as we were used to call them. Well, the reason being that these are 

essential, vital supportive services in the education of the children, because without 

psychological services (interruption) ... to carry on, psychological and guidance services 

will remain essential and vital for us, for education ... the vital supportive function that we 

are rendering. So, okay, the new dispensation cannot be without us, because we are there 

to still facilitate, what we were facilitating before: the psycho-development of children, 

the adjustment of children, and I should think self-discovery. I should see it as the 

discovery of the world, you know those require an organized psychological service ... so 

this specialized service is essential to make sure that while the children are immolated 

intellectually, while given the pupils the knowledge that form the foundation of their 

future, but at the very same time, they develop to assume independence, they develop, you 

know towards an autonomy, because that's actually what the service is all about. Not 

necessarily to concentrate on one dimension, but to concentrate on the child, so that that 

child becomes a product, eventually will be an effective and productive member of 

society. So guidance, or psychological service, it is an instrument that irresistibly is moved 
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by education in order to attain those goals of maturity, integration, responsibility, 

autonomy that we are looking for in children. " 

Dr Muller: "Ja, ek dink basies kan 'n mens nie eintlik daarsonder klaarkom nie. Die 

eenvoudige rede is dat daar soveel kinders is wat nie in die hoofstroom die mas opkom 

nie. En om hulle nou, jy weet, op straat te los byvoorbeeld, of in die hoofstroom te los 

waar daar geen hoop vir hulle is en dat hulle kan opvoeding te kry nie, is darem nou nie 

regverdigbaar nie. So, ek dink as 'n mens nou dink aan die hierargie van dienste van 'n 

sielkundige <liens of voorligtingsdiens, dan moet ons miskien ... eerste prioriteit seker om 

te sorg dat 'n kind minstens op die regte plek geplaas is vir opvoeding. En ek dink, as ons 

net dit kan doen in die nuwe Suid-Afrika, dan doen ons 'n groot ding. Ek dink dit is iets 

wat ons nie kan, nie doen nie. Jy weet, ons moet dit doen." 

Dr Hay: "As ek maar uit my literatuurstudie kan aanvoer, dan lyk dit vir my veral injou 

ontwikkelde wereld het dit 'n sterk prominente diens, en selfs in jou ontwikkelende lande 

is daar min lande waar jy absoluut aktiewe teenstand daarvoor van regerings of van 

finansierders in hierdie tipe <liens, so ek het 'n ... uitsluitsel was baie keer <lat dit definitief 

wereldwyd, word daar nie eintlik meer gevra moet daar so 'n <liens bestaan nie. Dit is vir 

my amper 'n feit daar moet so 'n <liens bestaan." 

Dr W J van Zyl: "Want die onderwysstelsel wat beplan word, maak in 'n groot mate oak 

voorsiening vir gedifferensieerde onderwys en gedifferensieerde onderwys kan alleen 

sinvol bedryf word as jy 'n toereikende ondersteuningsdiens het om die mense te 

identifiseer, te toets, te bepaal in watter rigtings hulle behoort te gaan volgens aanleg, 

belangstelling en persoonlikheid. " 

Op die vraag of sekere dinge in basiese onderwys soos klaskamers nie eerste prioriteit 

behoort te geniet nie, het dr W J van Zyl soos volg gereageer: "Ja en nee. Klaslokale is 

'n belangrikheid, 'n fasiliteit wat voorsien moet word. Dan wil ek se die opvoedkundige 

hulpdiens is ewe belangrik, dan bedoel ek nie dat daar nou 'n prioriteitslys gestel moet 

word nie. Die klaskamers moet daar kom, dit is prioriteit." 
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Sintese 

Uit die bostaande response van die informante kom dit ondubbelsinnig na vore dat die 

informante dit eens is dat sielkundige en voorligtingsdienste 'n baie besliste bestaansreg 

in die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling, het en 'n besondere bydrae te maak het ten opsigte 

van die onderwys. Trouens, die rol en funksie van sielkundige en voorligtingsdienste gaan 

toenemend belangrik raak. Basiese onderwys kan nie werklik optimaal funksioneer sonder 

die insette en bydrae van sielkundige en voorligtingsdienste nie. 

6.3 DIE RIGTING W AARIN SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGSDIENSTE IN 

DIE NUWE ONDERWYSBEDELING MOET BEWEEG 

In die voorafgaande hoofstukke is reeds klem daarop gele dat die nuwe staatkundige 

bedeling verandering en vemuwing van die onderwysstelsel ten gevolg gaan he. Die 

sielkundige en voorligtingsdienste sal moet inskakel en aanpas om 'n doeltreffende diens 

in die nuwe bedeling te lewer. Dit kan egter nie lukraak gebeur nie, en daarom sal die 

verantwoordelikes met sinvolle gedagtewisseling en verantwoordbare beplanning leiding 

moet gee ten opsigte van die rigting waarin sielkundige en voorligtingsdienste strukture 

en fu.nksionering ge1mplementeer moet word: 

Dr Botes: "Weereens seek die nuwe regering mag dalk bepaalde fondse iewers vandaan 

kry en geld nie 'n probleem gaan wees nie. Dan kan dit dalk 'n gesofistikeerde diens 

wees. My hele benadering is beperkte hulpbronne. Soos hy nou is, dan sien ons 'n 

binneskoolse model en 'n buiteskoolse model." (V gl par 3 .4 .1.) 

Dr Msimeki: "Firstly, we should ensure that the teaching that occurs in the school is 

psychologically grounded. In other words, what I mean is the teacher, the ordinary teacher 

in the class, should be psychologically aware, should be psychologically ready himself ... 

but over and above that we must have teachers and teacher counsellors in the classrooms, 

in the schools who, are trained to give specialized psycho-educational service ... the teacher 

being educationally, psychologically equipped to teach remedially the pupils ... so the 

(class)teacher should be a psycho-educational worker, psycho-educational teacher. Then 

we must have specialised psycho-education teachers in those schools. Over and above we 

need to have centres, strategically located in specific circuits or subregions or whatever. 
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These centres should be manned by a multi~disciplinary team, composed of various 

specialist persons. speech therapists, school nurses, remedial educators, psychoterapists 

and so on. Now, pupils who have serious problems, emotionally in the schools will ... 

effectively received the centre's assistance." 

Prof Kriegler: "Ek glo persoonlik <lat die antwoord is daarin gelee <lat ons moet die 

hulpbronne en die personeel, die persoonskrag wat daar op die oomblik is, beter probeer 

benut. Ons moet aanvaar <lat hoofstroomonderwys is die enigste haalbare opset. So, ons 

moet se ons het 'n klomp hulpbronne en ons het deskundiges. Maar ons kan nie hierdie 

deskundiges en hulpbronne aanhou reserveer vir die bevoorregte groep nie. Dis in elk 

geval nie hulle wat <lit die nodigste het nie. Ons gaan nou moet <link aan hierdie lot wat 

tot dusver verwaarloos is. En dan gaan ons moet die beste maak van <lit wat daar is. Jy 

. weet, ek dink daar gaan altyd plek wees vir buitegewone dienste, sielkundige dienste. Jy 

weet, hetsy die gestremde, vir emosionele probleme, vir leerprobleme en so aan." 

Prof du Toit: 11 Dit is vir my baie duidelik dat daar nie meer geld is vir al daardie 

gesofistikeerde vorme van spesiale skole buite die hoofstroom van onderwys. Met die 

gevolg is, daar is net veel meer probleme wat binne die skool self hanteer moet word ... 

en ondersteuning gaan bestaan uit iets wat binne die skool gestruktureer sal moet word 

soos 'n leerhulpspan, of 'n onderwyserskonsultasiespan, of wat ookal. Maar agter daardie 

span sal die hulpdienste, of voorligtingsdienste om aan hulle die nodige opleiding, die 

nodige advies te gee en dan die gevalle wat hulle nie kan hanteer nie, te hanteer ... dat veel 

meer van die probleme dus binne die klas en die skool opgelos sal moet word. En <lat 

hierdie hulpdienste se rol dan uiteindelik sal wees om as konsultante op te tree en as 

opleiers in die skoolverband." 

Prof Marais: "As ek my sin kan kry, dan glo ek dan sal ons moet kom na basies 'n 

voorligtingsprogram vir die ouer of die gesin. Met ander woorde, 'n werkbare program 

wat nie so gestruktureerd is <lat hy noodwendig deur 'n kliniek of 'n skool hanteer behoort 

te word nie, maar dat <lit toeganklik gaan wees vir die ouer en die kind. se nou maar in 

die vorm van 'n werksboek wat 'n ouer in 'n swart volk of in 'n minderbevoorregte ... as 

ek nou praat, praat ek in die algemeen van alle kinders. Waar die werksboek of 
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werksdokument in daardie betrokke taal beskikbaar moet wees ... 'n werksboek of 'n 

program wat hul saam met die kind kan deurwerk, wat dan deur die skool ontvang word 

en daar gekontroleer kan word. Met ander woorde, dit sal finansieel onmoontlik wees om 

hierdie nuwe bedeling klinieke en sentrums te bedryf met die massas kinders wat in die 

verlede nie toegang gehad het ... so, prakties is dit onmoontlik om met die huidige opset 

voort te gaan. So, ek dink ons moet uitgaan na die huis toe ... programme ontwikkel, 'n 

stelsel ontwikkel wat ook die ouer gaan betrek en wat miskien 'n belangrike ding gaan 

wees om die ouer wat afwesig was, onbetrokke was, betrokke te maak by sy kinders se 

eie besluitneming. " 

Dr Hay: "Wat ek wel dink, is dat 'n mens aanvanklik ... sal daar baie groot klem sal moet 

op die basiese onderwysvoorsiening moet geplaas word, asook die, ek wil amper se, die 

basiese strukture van formele onderwys, soos byvoorbeeld spesiale onderwysklasse, RO, 

voorligters, wat by alle skole moet plek sal moet kom, voordat ons diens kan uitbrei op 

tersiere vlak ... maar aanvanklik salons diens, lyk dit vir my, op dieselfde personeelvlakke 

moet bly as wat dit op die oomblik is, omdat daar geen geld in die onderwysbegroting is 

nie, dat daar sal moet ... die primere opvoedkundige hulpdiens as sulks eers moet aandag 

kry soos spesiale onderwys, RO, voorligters en dies meer." 

Sintese 

Die informante bet die volgende rigting en tendense aangedui waarin hulle meen 

sielkundige en voorligtingsdienste behoort te ontwikkel: 

• Die beplanning en lewering van dienste sal binne die begroting en grense van 

beperkte hulpbronne moet geskied. 

• As gevolg van finansiele beperkings, sal die meer gesofistikeerde funksionering van 

sielkundige en voorligtingsdienste afgeskaal moet word. 

• Die taak van die gekwalifiseerde opvoedkundige sielkundige sal verskuif vanaf 

direkte dienslewering aan ouers en kinders na die nuwe rol van konsultante en 

opleiers. 
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'n Besondere taak van die opvoedkundige sielkundige gaan die uitwerk van 

programme wees om sodoende die voorligtingsprogram nader aan die ouer en kind 

te bring. 

• Die klem sal verskuif na die basiese strukture in die skool self. So sal die RO-

onderwyseres en die skoolvoorligter 'n essensiele rol speel in die hulpverlening aan 

onderwyser, ouer en kind. 

• Die gekwalifiseerde kundige se tyd en kwalifikasies sal beter benut moet word. 

6.4 STRUIKELBWKKE IN DIE WEG VAN DIE IMPLEMENTERING VAN 'N 

NUWE SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGSDIENS 

In die omskakeling na nuwe funksionele strukture in sielkundige en voorligtingsdienste 

gaan daar belemmerende faktore wees wat deeglik in ag geneem moet word: 

Prof du Toit: "Ek dink regtig gesindhede is 'n baie belangrike struikelblok en dat daar 

'n absolute bereidheid behoort te wees om my dienste aan te wend vir mense wat ek 

vroeer nie as my klient beskou het nie. En dat daar 'n gesindheid moet wees van ek moet 

nie aanvaar dat hulle oor mindere moontlikhede beskik, omdat hulle miskien meer gedruip 

het, of wat ookal, as blanke kinders nie. Dan moet ek aanvaar dat baie dinge verkeerd 

was, dat die kurrikulum ... ons moet aanvaar dat die kurrikulum was nie relevant genoeg 

vir ons kinders en dat daar 'n totale herstrukturering of hersiening van kurrikula moet 

wees." 

Dr Muller: "Man, ek dink daar gaan net een gr66t struikelblok wees en dit is die 

handjievol opgeleide mense soos ons nou maar hierso sit, om daai dienste beskikbaar te 

maak vir die massa mense. Hoe 'n mens dit gaan doen, dit gaan die knelvraag wees." 

Dr Hay: "Ag, dis maar finansies, absoluut finansies ... as jy die ratio in Transvaal en 

Natal sien, en ek dink dit is amper chaoties as 'n mens al ons bestaande hulpbronne, 

menslike hulpbronne integreer ... so, finansies is absoluut nommer een, dink ek. 

Gesindhede sekerlik, ek <link nie daar gaan moeilikhede wees met die opvoedkundige 

hulpdienspersoneel self nie. Ek dink nie daar gaan regtig 'n probleem wees nie, ons sal 
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mekaar vind. Maar kliente, ek dink die idee van kliente oor die kleurgrens heen, dit het 

'n oorgangstydperk nodig, baie definitief ... " 

Dr W J van Zyl het die volgende twee struikelblokke uitgewys: "Finansies uit die aard 

van die saak, want so 'n diens is 'n baie duur diens en dit behels 'n ekstra aantal poste wat 

geskep word... maar die getal leerlinge is absoluut oorweldigend ... ons, ek het netnou 

gese dat met 9-11 miljoen verwagte leerlinge in Suid-Afrika in skole, het ons 3 000 siel

kundiges nodig. Daar is nie eers 3 000 geregistreerde sielkundiges in die hele Suid-Afrika, 

opvoedkundige sielkundiges, nie." 

Mnr Cronje: "Die ander probleem, die ander hoofprobleem is mannekrag ... is die eerste 

probleem. En die ander hoofprobleem is die skep (van) 'n totale infrastruktuur, wat nie 

noodwendig net mannekrag ... met ander woorde die skep van 'n totale infrastruktuur vir 

die hele streek wat insluit mediese en paramediese dienslewering deur dieselfde departe

ment en deur ander departemente. Dit kom weer neer op, aan die einde van die dag, op 

mannekrag, as gevolg van die groot getalle wat nou betrokke raak by so 'n dienslewering 

in die eerste plek." 

Dr C van Zyl: "Dan is daar 'n antler groat probleem ... groat getalle kinders in die 

plattelandse gebied wat wyd verspreid is. Dan is dit logistiek ook moeiliker om 'n diens 

te lewer." 

Sintese 

In die oorskakeling na 'n nuwe bedeling kom sielkundige en voorligtingsdienste voor 

probleme en hindernisse te staan. Die informante sien die vemaamste struikelblokke soos 

volg: 

• die skep van infrastrukture 

• gesindhede 

• finansies 

• groot getalle leerlinge 

• te min kundiges 
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6.5 DOElSTELLINGS VAN SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGSDIENSTE IN 

DIE NUWE ONDERWYSBEDELING 

'n Belangrike vraag is of die doelstellings van sielkundige en voorligtingsdienste sal moet 

verander en aanpas om in te skakel in 'n nuwe onderwysbedeling (vgl par 2.3): 

Dr Msimeki: "Our goals should remain the same, basically it should remain the same. 

Our goal, our mission should be to promote optimal self realization for all pupils ... so that 

should be the bottom line for all children, and we should serve in that context. Now we 

will be serving a variety of children of different cultures, languages and classes; we should 

therefore strive to ensure that whoever the child is, whether he sits at a posh private 

school, or at an overcrowded public school, whether he sits at a farm-school, wherever 

in Duiwelskloof or in Pietersburg ... our aim should be to ensure that all children are 

assisted ... our mission remains constant, our intervention strategies will change, will differ 

as to (whom we assist) ... " 

Prof Marais: "Dit kan nooit verander nie. Ek dink jy gaan jou basiese doelstellings 

behou, met ander woorde ... praat nog altyd van ons het drie komponente van voorligting, 

naamlik persoonlikheidsvoorligting. ons het opvoedkundige akademiese voorligting. ons 

het beroepsvoorligting ... maar die basiese doelstellings sal universeel wees. Maar ons sal 

horn verfyn. So, ook verpersoonlik vir ons verskillende kultuurgroepe en bevolkingsgroepe 

in Suid-Afrika. Ons sal dus net bietjie die fokus moet verander na 'n multikulturele 

samelewing. Hierdie basiese voorligting, dit is 'n grondwaarde, hy kan nie verander nie. 

As jy net gaan kyk na die individualiteit van die kind en die menswaardigheid van die 

mens om keuses te maak. Keuses kan nie verander nie, waardigheid van die mens kan nie 

verander nie. So, die mens met wie jy werk, bly onveranderd." 

Dr Miiller: "Ek dink dit bly maar dieselfde. Dis maar net die metodes om die doel

stellings te bereik wat waarskynlik gaan verander, jou werkswyse sal sekerlik verander. 

Die doelstellings is om mense te bereik en om mense te help." 

Dr Hay: "Nee, wel jy weet, met ons ekonomie, ekonomiese situasie en ons mannekrag

voorsiening, kan die doelstellings nie presies dieselfde bly nie. Ons kan glad nie direkte 
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individuele diensleweringsbasis primer funksioneer, dit is onmoontlik ... maar heel eerste 

kyk jy na wat is die behoeftes van die gemeenskap. Nou, dit het baie sterk in my studie 

gefigureer en my slotsom was dat die behoeftes van die gemeenskap op hierdie stadium 

is redelik heterogeen ... so, tussen wittes wat area betref, is daar verskille, tussen wit en 

swart dink ek is daar redelike groot verskille op hierdie stadium. As ons nou mag veral

gemeen, jy weet, daar is 'n groot klomp swartes wat dieselfde opvoedkundige sielkundige 

behoeftes, voorligtingsbehoeftes ... maar dan moet die basiese behoeftes van daardie mense 

darem al aangespreek wees ... dat jou swart mens oorwegend, lyk dit vir my, behoefte 

aan... skoolgesondheid (tree) baie sterk op die voorgrond ... " 

Dr W J van Zyl: "Ek dink nie daar behoort 'n drastiese verandering plaas te vind nie, 

want ons basiese doelstellings behels op die oomblik voorkoming van probleme. Dit is ons 

eerste dienslewering. Die tweede ene gaan oor die identifisering en hulpverlening aan 

leerlinge wat reeds probleme ontwikkel het, en ons wil in die derde plek ook die leerlinge 

plaas, sodat hulle die onderwys ontvang volgens hulle aanleg, hulle persoonlikheid en hulle 

belangstelling, sodat hy 'n nuttige landsburger kan word. Die vlak waarop ons die diens 

lewer op die oomblik, sal ons net nader aan die klient moet neem en dit is hoe ... as ons 

die onderwyser wat in die klaskamer, is of in die skool verantwoordelik is vir die 

voorligtingstelsel. .. dat daardie persoon doelgerig opgelei moet word, met ander woorde 

opgelei moet word vir sy taak in terme van sielkunde en opvoedkunde. 11 

Mnr Cronje: "Dit sal heelwaarskynlik moet verander om aan te pas daarby, want kyk, 

die wat ek opgetel het in my bietjie navorsing wat ek gedoen het ... die nuwe struktuur sal 

'n saak moet uitmaak. Gaan ons eerstens probleem-georienteerd werk en/of twee: gaan ons 

kyk na die totale ontwikkeling van die skoolgaande kind ... ook? My persoonlike opinie 

op die stadium, ek mag verkeerd wees ... is vorentoe mag die ekonomie verander, dit mag 

baie meer dinamies ontwikkel, daar mag 'n baie hoe groeikoers in die land wees ... dat 

daar ekstra geld beskikbaar gaan raak, dit mag massiewe buitelandse be leggings wees, 

maar my persoonlike opinie is dat op hierdie stadium ons moet konsentreer op probleem

orientering. 11 
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Sintese 

Dit blyk uit die reaksie van die infonnante dat die basiese doelstellings van sielkundige 

en voorligtingsdienste nie verander nie, maar dat dit na gelang van behoefte wel aangepas 

en verfyn moet word. 

6.6 STRUKTUUR EN FUNKSIONERING VAN SIELKUNDIGE EN VOORLIG-

TINGSDIENSTE IN DIE NUWE ONDERWYSBEDELING 

Dit is reeds genoem dat die sielkundige en voorligtingsdiens in die nuwe bedeling 

noodwendig binne die raamwerk van nuwe strukture sal moet funksioneer (vgl par 2.4 en 

2.5). Dr Muller stel dit soos volg: "Nee, ek twyfel of die bestaande struktuur enigsins 'n 

toekoms het in die nuwe Suid-Afrika, want ek dink basies was ons gewoond aan, soos jy 

nounet gese het, aan 'n luukse manier van dinge doen ... en om nou van ons te verwag om 

nou skielik tien maal of honderd maal soveel persone te kan hanteer op die wyse waarop 

ons gewoond was om ons klein blanke populasie... is nie moontlik of haalbaar nie. So, 

ons sal 'n totale, as ek die woord kan gebruik, 'n paradigma-skuif moet doen." 

6.6.1 Struktuur en funksionering op nasionale vlak 

Die outonome onderwysdepartemente van die apartheidsbedeling word in die nuwe 

bedeling in een oarkoepelende nasionale onderwysdeparlement geamalgameer (Sawetan 

1994a:l; Star 1994b:l). Hoewel daar nege provinsiale onderwysdepartemente tot stand 

gebring is, sal die nasionale onderwysdepartement oorhoofse beleid bepaal. Dit is 

belangrik dat sielkundige en voorligtingsdienste ook op hierdie vlak inspraak behoort te 

he. 

Dr Dotes: "Ek sien dit soos volg: ek sien op 'n makrovlak ... 'n makrovlak sien ek, enkele 

spesialiste. Korn laat ek eers vir jou 'n geheelbeeld gee. Korn ons se makrovlak waar die 

beleid bepaal sal word, waaruit ontwikkelingswerk sal geskied, met ander woorde, die 

ouens wat die leiding neem op makrovlak, op hoofkantoorvlak ... ek praat nou van een 

onderwysstelsel waar ek kan sien dat daar 'n makrovlak sal wees wat verantwoordelik sal 

wees vir beleidmaking en alles wat daarmee saamgaan ... in Pretoria of Johannesburg of 

waar ookal, sal daar seer sekerlik 'n nasionale soort van onderwys wees wat beleid 
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nasionaal bepaal, wat ook sal kyk na die provinsies dat hulle ooreenstemming met wat 

hulle voorskryf, die riglyne ... " 

Dr Msimeki: "Yes, there can be a danger of over provincialisation and where the 

education system of the provinces becomes so autonomous that one province doesn't know 

what the next province (does), or the services that are rendered there, are so different ... 

We are sitting in one country, we are sitting in one community, so there must be, and I'm 

sure there will be ... in retrospect ... there will be national councils that will serve the co

ordinating role with regard to education policy, with regard to educational delivery 

systems in the broader sense like person-power, infrastructure and so on ... So, in the same 

way, there will have to be committees that co-ordinate specific aspects of education. I 

foresee that we will have a national council committee that will co-ordinate psycho

educational services that are given by federated provinces. So that there will be sharing 

of ideas, there will be the streamlining of the service to avoid duplication... but more 

particularly, we can share in a variety of ways things that make psycho-educational 

services effective ... The co-ordinating council, or committee for psycho-educational 

services, will make a purchase in and over the country in bulk and come and set the 

clearing-house for the various provinces, so in that we will cut costs; we'll also bring 

about efficiency in the delivery system ... So there must be a co-ordinating mechanism for 

the various provinces. " 

Prof du Toit: "Wel, dit lyk my ons sal op nasionale vlak 'n kernkomitee moet he van die 

hoogste kundiges - se nou maar op die gebied van beroepsvoorligting, leer- en gedrags

probleme, maar ook op die gebied van onderwys aan gestremdes. En dat 'n mens dan, en 

hulle sal, dink ek, ook moet oop wees om belangegroepe se insette te aanvaar, byvoor

beeld 'n Nasionale Raad vir Dowes, maar ook ouerverenigings wat op daardie vlak reeds 

'n verteenwoordiger, of wat ookal, kan benoem om op sentrale vlak reeds daardie konsul

tasie te bewerk. 

"Hulle is in die eerste plek beleidvormend en hulle moet sorg dra dat daar koordinasie is 

op provinsiale vlak. Hulle sal nie in die eerste plek beherend en bestuursmatigend optree 

nie, maar meer beleidvormend." 
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Mnr Mathebula: "I think at national level, that's actually where we have the Ministry for 

Education. So, in that Ministry, I think there must be a Directorate which can be there to 

ensure the continuity of the school psychological service ... which means the Ministry at 

national and inter-provincial level must have that accomodation ... national level will be 

of course co-ordinating, much depending in the different provinces, so that they form a 

committee. You know, in the past we usually have the different provincial education 

systems, in Transvaal we had the ... the Oranje Free State, and also we ... you know the 

different ethnic groups, we each and everyone of us had his own system. But now, that 

had done us a disservice. We think to have uniformity, so that you know, there are no 

disadvantaged groups, there is no disadvantaged province, but we all share equally the 

resources available. That we have access to this resources in a similiar way so that we, 

you know no group is advantaged above the other, but that we are all equal partners, that 

we all have equal opportunities, you know, in the rendering of the school and school 

psychological and guidance services. 11 

Dr Muller: "Ek dink daar sal seker oorkoepelende nasionale riglyne wees. Dit is maar my 

skatting of my opinie. Maar dat die werklike detail ingekleur sal word deur die 

streeksregering. " 

Dr WJ van Zyl: "Op die nasionale vlak ... die mense wat die beleidsbepaling doen en die 

oorhoofse beplanning ... die streekvlak is dat in die lig van daardie oorhoofse beleid bepaal 

hulle hoe word die beleid in die streek uitgevoer en hoe gaan dit praktyk gemaak word." 

Mnr Cronje: "Ek dink daar is plek op nasionale vlak vir 'n raamwerkbepaling ... jy moet 

tog erens 'n versamelpunt he of 'n koordineringsfunksie wat elders aangewend word, of 

wat elders ge1dentifiseer is as behoeftes in statistiek ... moet tog erens gekoordineer word. 

Wel, dit gaan oor fondsetoekenning in die eerste plek, en fondstoekenning impliseer 

strukture wat geskep word met mannekrag en infrastrukture, waar nodig. Ek sal se daar 

moet professionele riglyne neergele word, maar dit kan nie gemaksimaliseer word nie. 11 

Dr Landman: "Ek sou persoonlik wou ... as ek mag se, is dat ek wit he dat die nasionale 

vlak so min as moontlik inskakel. Los die streke uit en die behoeftes en die ouens vir wie 
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hy dit gaan ontwikkel, op streeksvlak ken dit die beste. Die behoeftes van die ouens in 

Lebowa, ek bedoel, gaan verskil van die ouens in die Noord-Kaap. Los die streke, hulle 

ken hulle gemeenskappe baie beter." 

Dr C van Zyl: "Jy sal miskien van nasionale vlak af moet se watter terreine behoort ... 

sterk aangespreek te word, soos beroepskeuse, jy weet, hulle gaan da1k miskien meer oor 

loopbaan- en beroepsvoorligting moet stem. In die eerste plek en in die tweede plek 

persoonlikheidsvoorligting, wat ookal. Hulle sal waarskynlik kan, die dat en die wat in 

'n verskriklike bree riglyne kan stuur ... op nasionaal baie meer voorgeskryf, miskien met 

voorsiening dat daar op nasionale vlak kan 'n diepte van die volle agterstand, geld bygesit 

moet word met die spesifieke agterstande ... Wat ek probeer se, is, as 'n mens kan se dat 

daar minimum riglyne gestel word en een provinsie se: maar ons kan nie by die minimum 

riglyne kom nie, want ons kinders het te veel probleme, dit is leesproblerne, of dit is 

leerprobleme, of met taalprobleme, of iets van die aard. Ons moet 'n leerprogram loods 

om hulle daar te kry, maar dit gaan X rniljoen rand kos en dit gaan X j are vat en dit gaan 

hierdie mense kos en ons basiese allokasie in terme van koste kom nie daarby uit nie. Ons 

kan net voorsiening rnaak vir algernene onderwys. Dan rnoet die regering kan se, goed, 

ons kan op grond van prioriteite, op grond van die nasionale beplanning ... rniskien buite 

sy prioriteite kan gaan vir die rede, of wat ookal. 11 

Sintese 

Volgens die response van die informante wil dit voorkorn dat daar op nasi01iale vlak 'n 

bestuurspan daargestel behoort te word wat uit professionele kundiges bestaan. Hulle taak 

sal wees om 

• die oorhoofse beplanning te doen 

• oorkoepelend 'n beleidmakende en koordinerende rol te speel 

• die sielkundige en voorligtingsdienste tot op die hoogste vlak te bevorder 

• fondse toe te ken vir spesiale projekte waarvoor die provinsiale begroting nie 

voorsiening maak nie 

• koste-effektief op te tree deur byvoorbeeld aankope op groot maat te doen 
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6.6.2 Struktuur en funksionering op provinsiale vlak 

Elk van die nege provinsies bet sy eie onderwysdepartement ingestel wat moet omsien na 

onderwys in daardie provinsie. Ook op hierdie vlak bet sielkundige en voorligtingsdienste 

'n belangrik taak enrol: 

Dr Botes: "Die mesovlak sal dan nou wees as daar provinsies is, ons praat nou van nege 

provinsies. So provinsies sal ek sien as mesovlak ... maar dit kan ook verskil. Ek bedoel 

'n provinsie kan ook gesien word as 'n heeltemal outonoom is, en dit gaan werklik die 

geval wees ... dan sal die provinsies se hoofkantoor die ... (hoogste) vlak wees. Korn ons 

se nou Noord-Transvaal se hoofk:antoor is Pietersburg, vir daardie provinsie. Dan gaan 

die makrobeleidmaking daar plaasvind. 

"Nou, op· die makrovlak sien ek dat daar enkele kundiges sal wees wat die leiding kan 

gee. Die ouens op makrovlak sal nie net beleid bepaal nie, hulle sal 'n opset moet 

ontwikkel, hulle sal modelle ontwikk:el vir leerlinge. Hulle sal, so behoort dit te wees, en 

dit deurgee na die mesovlak." 

Dr Msimeki: "We should have a structure that is flexible, that is adequate, that's lean in 

the top and that is very broad at the bottom. Now, this structure should be of such a 

nature as to promote the effective delivery of psycho-educational services in the schools. 

"At the top we should have a directorate and there should be an adequate officer there at 

an approriate level. .. Now, that will be the top man or top woman who will head psycho

educational services in a province, okay, say for instance in the Northern Transvaal 

province. 

"Then besides him, we should have deputies who will serve under him and who will 

handle specific areas of psycho-education. These areas, well, they are analized or defined 

variously, but I think them as three large areas, major areas. These areas are guidance and 

counselling, we need somebody who is psychologically well equipped to head the section 

in our organisastion ... This is a very, very broad area, it will include the career education. 

It will include personal development, personal social development, it includes such things 
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as life skills education and we can go on. Now there should be a well equipped person, 

a well trained person, to head this section of the psycho-education. 

"Then we have a person who will manage the centres. Now, you need again a person who 

is specific trained and has the necessary experience to make sure that the clinics are well 

manned and that an effective service is rendered at the clinics. This person will be ... most 

probably be, a trained psychologist or in the related, relevant para-medical professions. 

Now, this person will ensure that the centres are established ... from a physique point they 

are well manned and an effective services are delivered there. 

"Then the third area of psycho-education is remedial education. Now, (this) we need 

particularly in South Africa, because there are a number of reasons ... One reason for this 

is languages, language problems. Many pupils go to school with the handicap ... these kids 

cannot function effectively in the language of the school instruction. And, of course, we 

also have pupils who have suffered a variety of educational handicaps and remediation is 

therefore very, very essential. And again, a service for those section of pupils... were 

served by education departments which were not well developed and which didn't offer 

adequate psycho-educational services ... So, we need a very strong subsection in the 

department of psycho-education that will address the problem. 11 

Prof du Toit: 11 
... dat 'n mens op provinsiale vlak vir daai provinsies die nodige 

aanpassings maak, omdat die verskillende provinsies se behoeftes heeltemal verskil. Maar 

ek dink aan dinge soos taal, ensovoorts - maar die beleid wat van bo af kom, sa1 daar 

neerslag moet vind ... Hulle sal sorg moet dra dat daai beleid deurgedra word ... Hulle sal 

koordineer, want binne daai provinsie gaan daar bepaalde streke wees en hulle sal moet 

sorg dra dat hulle mense in die onderliggende streke ... dit goed beman is, dat hulle 

eweredig beman is en dat hulle min of meer dieselfde standaarde van hulpverlening 

handhaaf, dat subsidies goed versprei word. 11 

Mnr Mathebula: "Perhaps now to look at our provincial levels ... there we can talk of, 

both of the micro and meso level. .. you know, I think, always look at the national level 

which is more at the macro level. I think in terms of the kind of structure that one needs 
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a description about ... the aim is no longer to provide multidepartments of education, but 

to bring those different departments, that are institutions, those seven departments, I think 

there are seven departments in this province... so I think the idea will be to help us 

function as one institution, as one education department, although there are a number of 

permutations, combinations one can think about. I mean, a number of possibilities that can 

be followed here, even if you talk about integration, you know, that leave a number of 

possibilities that can be followed here ... I think what we need to know, be it a hierarchical 

kind of a structure ... in any kind of a service that has been provided. You must have that 

kind of a pyramid structure, kind of a chain command, in other words, you must enable 

those very levels, whether we talk about national or provincial ... but must enable that kind 

of a pyramid structure to ensure better control, better co-ordination, better competency. 

So now, what it means is that, seeing that we are actually in the service of children in the 

schools, so it has to be a service provided right at the school level. 

"Yes, I think each province must be given a way, in other words, room must be given for 

flexibility. But this should not compromise the quality of the service as such, or actually 

even bring a disunity of service across the province. We must still be able to have a 

common ground, we must still be able to co-ordinate and work together, in other words, 

there musn't be ... I know there are many ways to reach, you know, an optimum goal. I 

mean, there are certain things that may have to be followed ... that are devoted to equality 

in that geographical of provincial situatedness. But I do not actually believe that this 

flexibility could make us divergent as such. But it should be ... time that help us to deliver 

optimum, but not necessarily, you know, to lose our effectiveness, because in the pursuit 

of effeciency in our delivery of service ... I suppose that research may reveal that in a 

certain province we have to follow a particular way. But certainly seeing that we have now 

one ministry, one department of education, and seeing that we are actually alterating the 

departure from multinational development program that was followed in this country, 

certainly we have to be very sensitive about strenghten differences; we have to strenghten 

commonalities. In other words, we should actually try to pursue agreement, you know, 

about the way we have to move forward." 
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Die belangrikheid dat sielkundige en voorligtingsdienste binne 'n provinsie sy eie 

organisasiestruktuur ontwikkel na aanleiding van die eiesoortige omstandighede en 

behoeftes van die provinsie, word deur dr Miiller uitgewys: "Kyk, ons kan nie op 'n leer 

soos die mense in die Wes-Kaap beweeg nie, wantons bevolking hier in die Oos-Kaap is 

seker, ek ken nou nie die statistiek so uit die vuis nie, maar dis seker hier by die 80% 

Xhosa-sprekende ouens, enjy weet, in die Wes-Kaap is daar seker 80% Afrikaansspreken

de mense, hetsy hulle nou Kleurlinge is, of blankes, of wat ookal ... is daar 'n vreeslike 

taal ...... jy weet, taalverskil ten opsigte van die verskillende streke, ook geografies. Kyk 

waar strek die Oos-Kaap heen, dis nou, dis mos nou 'n verskriklike area." 

Mnr Cronje: "Daar moet 'n bestuurspan wees op provinsiale vlak, bo en behalwe die 

streekskomponente. Dit beteken nie dat daar nie 'n streekskomponent in jou hoofstad is 

nie. Daar moet een wees, want hulle moet nog steeds skole bedien in die substreek. Maar 

die hoofkantoorkomponent, sou ek se, het sekere bestuursverpligtinge wat hulle moet 

aanspreek. Hierdie struktuur gaan 'n drieledige funksie he: hulle gaan skakel met die 

topstruktuur in daai provinsiale onderwysstruktuur, hulle gaan skakel met die substreke 

onder hulle beheer, en derdens gaan hulle verantwoordelik wees vir die formele skakeling 

met die ander staatsdepartemente en alle relevante gemeenskapsorganisasies. Wat ek 

bedoel met relevant, is daar mag, oor deels nou 'n nuwe bedeling, mag daar nou 

gemeenskapsorganisasies wat buite staatsverband funksioneer ... Ek dink byvoorbeeld aan 

iets soos geletterdheidsprogramme, of die beursorganisasies, of iets van die aard, wat 

indirek betrokke is by die dienslewering by die opvoedkundige, of waar diens ingeskakel 

moet word." 

Sintese 

Volgens die informante behoort daar op provinsiale hoojka.ntoorvlak ook 'n bestuurspan 

te funksioneer wat sielkundige en voorligtingsdienste binne daardie provinsie organiseer 

en bestuur. Hierdie bestuurspan sal binne die oorkoepelende nasionale raamwerk en 

riglyne hulle taak aanpak. Die belangrikste take van hierdie bestuurspan sal wees om: 

• binne die eiesoortige omstandighede en besondere behoeftes van die provinsie 'n 

stelsel van sielkundige en voorligtingsdienste te ontwikkel en te implementeer 
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• 'n buigsame organisasiestruktuur daar te stel 

• 'n organisasiestruktuur te vestig waarvan die topstruktuur klein is en die basis baie 

breed is 

• te skakel met die provinsiale onderwysdepartement 

• te skakel met die substreke in daardie provinsie 

• te skakel met ander staatsdepartemente en gemeenskapsorganisasies 

6.6.3 Struktuur en funksionering op streeksvlak 

Afhangende van die omstandighede binne 'n provinsie, kan die provinsie in (sub)streke of 

gebiede opgedeel word. Op hierdie streeksvlak word dan ook sielkundige en voorligtings

dienste gelewer. 

Dr Botes: "Die mesovlak, dit is die ouens wat die leiding gaan gee ... met ander woorde, 

die makrovlak gaan die goed ontwikkel en deurgee na die mesovlak waar daar ook enkele 

kundiges sal wees. En hierdie kundiges op mesovlak sal, antisipeer ek, sal die ouens wees 

wat opleiding van opleiers gaan doen. Met ander woorde, hulle moet sorg dat die ou op 

mikrovlak, die ou wat die skole gaan besoek, dat hulle altyd toegerus is vir die taak en aan 

hulle die nodige ondersteuning gee om die binneskoolse model te kan doen. " 

Dr Msimeki: "From head office we'll have to move to the region now that education is 

really a provincial affair. Now we need to move from the provincial and educational 

headquaters down to sub-regional level. Now there psycho-educational services need also 

to be well structured ... we must have regional offices ... whatever you call them in terms 

of the previous jargon and this people should be at adequate post levels so that they can 

give good managerial and leadership ... in fact education." 

Dit kan uit 'n bestuursposisie wenslik wees om 'n streek in kleinere areas, distrikte en 

kringe te verdeel. Dr Msimeki bespreek hierdie moontlikhede: "Each region must have 

a head of psycho-educational services ... and then below the regions we have the various 

areas, or districts or whatever the provinces will call them. In these areas or districts we 

must most probably start off by establishing more centres today. The centres should be at 

district level so that each centre can give service to a number of schools. Now we'll then 
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have an area manager there ... who will be again qualified and be at a certain appropriate 

post level. At this level we actually said we should have our centres. These centres were 

previously called the clinics in the education system that served the white community in 

South Africa. But most probably, we want to move from that designation, calling them 

centres ... now at these centres you need the teams of adequately trained professionals ... 

and these officials or these educators must be placed at appropriate post levels so that well 

trained in the field can be kept to serve in these centres. But if this won't be the case ... 

these people will be lured (to) purport education service ... and this they will demand and 

then we (will be) having them go into private pratice and they will be lost to education. 

But if they are placed at appropriate post levels, they will be kept there and they will be 

able to deliver the psycho-educational services to the schools. So if they are not ... the 

appropriate post levels, they can be tempted to apply for administrative posts, because of 

the packages that these posts carry. 

0 The centres must be well stocked of course and they must be well equipped. The 

necessary equipment that the centres require must be provided so that they can give us best 

service. 

"Below the area or district level then we will have circuits and we might get psycho

education co-ordinators who are placed at each circuit. And this co-ordinators will service 

the needs in the schools and psycho-educational centres at district or area level. " 

Prof du Toit: "En dan op streeksvlak sal dan mense daar ... eweredig beman te word, 

sodat ons nou nie streke het wat beter beman is as ander streke nie ... Ek dink daar behoort 

op streeksvlak klinieke te wees. Ek het gese dat die skoolsielkundige dienste moet 

daadwerklik betrokke wees by die organisering van programme.. . ek dink nie ons moet 

dit te ingewikkeld maak nie. Op streeksvlak kan 'n skoolsielkundige besluit dat in hierdie 

omgewing is tienerswangerskappe 'n werklike probleem en hy kan iets organiseer saam 

met die gesondheidsowerheid en die gemeenskapsuster, of wie ookal, en se kom ons werk 

saam met hierdie spanne wat in elke skool is." 
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Mnr Mathebula: "But post level four, or even from post level three ... these are the posts, 

post levels three en four ... these are the posts of people who can be working in the circuit 

or area. Right now we are making use of the concept area, area office. Now this are these 

people for instance to service advisors, not only to advise you on a number of things, 

training ... it means offering a consultative service to those people who are in the schools 

and they would also be controlling or co-ordinating the work done by the schools, the 

problem followed by the school guidance and counselling. You know, these are the kind 

of things we dream that they are there, actually to deliver the programs that are designed 

by that division of school psychology and counselling service. 

11 Above the area office level we could be having in our own terminology, we have what 

we call regions. You know, region, we should have what we call north region, central 

region and south region. There again ... each and every region we can be having post level 

five and six ... these are the people, for instance, who may be given an assignment at 

regional level. Again above that you be having ... there may be an office that could be co

ordinating all the work done in the regions. The kind of region, although here it all 

depends on what kind of region, geographical science you know, is involved, but we could 

be certain of the concept of now interregional, or perhaps now it could be at the level or 

the province now, when we start of co-ordinating all that's of different subregions. 11 

Mnr Cronje: "Ja, die topstruktuur, in hierdie diens wat ek voorstel, sal op streeksvlak 

geformuleer moet word ... binne in hierdie nuwe provinsie, ja, met ander woorde, jy gaan 

nog steeds 'n streekkantoorkomponent he van opvoedkundige, nie noodwendig 'n 

skoolkliniek nie, maar 'n streekkantoorkomponent wat verantwoordelik is vir daai 

substreek, soos byvoorbeeld die Upington-substreek, of die Calvinia-substreek, of die 

Kimberley-substreek. So substreekkomponente sal daar nog steeds moet wees wat verant

woordelik vir daai streek se behoeftes aan te spreek, wat dit ookal mag wees. Nou nie 

noodwendig dat dit 'n skoolkliniek of 'n opvoedkundige hulpdiens met die hele groot 

formele personeelstruktuur soos wat ons dit in die verlede geken het nie, maar 'n 

kernspan, byvoorbeeld 'n opgeleide sielkundige, een of twee remedierende onderwysers 

en noodwendig 'n skoolmaatskaplike werker, wat dan oorhoofs verantwoordelik is vir 

daardie streek. " 
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Sintese 

Op streeksvlak behoort die rol van kundige personeel te verander vanaf direkte berading

lewering aan kliente na die funksionele rol as konsultante en opleiers. Met behulp van 

programme wat ~nder andere deur provinsiale hoofkantoor ontwikkel is, kan hulle nou 

skole besoek en opleiding aan personeel op mikrovlak verskaf. Afhangende van die 

omstandighede binne 'n streek kan die streek uit kleinere komponente soos areas, distrikte 

en 1cn·nge saamgestel word. Die funksionering van hierdie substreke sal van provinsie tot 

provinsie verskil. Sommige substreke kan slegs oor 'n kemspan beskik, terwyl in sommige 

substreke skoolklinieke gevestig kan word. 

6.6.4 Struktuur en funksionering op skoolvlak 

Dit is op skoolvlak waar daar in die skole direkte dienslewering moet geskied. Personeel 

in die skole gaan 'n al belangriker rol speel om werklik by die kem van hulpverlening aan 

ouers en kinders uit te kom. Dit is belangrik dat paragrawe 6.7.4 en 6.7.5 hiermee saam 

gelees word, want dit is juis die taak van die skoolvoorligter wat sterk na vore kom. 

Dr Botes: 11Wel, die mikrovlak kan 'n kringkantoor wees vanwaar hulle kan funksioneer. 

Die binneskoolse model, die personeel self ... ons moet net hierdie twee van mekaar skei. 

Ons het by die Departement 'n model ontwikkel wat ek dink die toets van die tye kan 

deurstaan, as hy nou nie polities gekaap word nie. Dat die paneel kundiges wat die skoal 

het, bestaande uit die voorligtingonderwyser van elke standerd en hulle vorm 'n paneel. .. 

maar hierdie paneel kundiges is gewone onderwyskundiges wat ook die agtergrond het, 

wat op onderwyskollege geleer het ... van hoe om kinders te diagnoseer, hoe om toetsies 

toe te pas. Ek praat nie van C-vlak nie. Ek praat van gewone skolastiese toetse, 

menstekeninge. Om darem daardie soort dinge te kan doen. En dan 'n hulpverlenings

program op te stel as 'n paneel. Hulle is binne die skoal. Hy gee nog sy gewone vakke, 

maar hy het nie buitemuurs ... sy buitemuurs is - waar 'n antler ou in die middae biblioteek 

of sport het -kom hulle bymekaar en doen terapie, hulpverlening, nie terapie in daardie 

sin van die woord nie, maar natuurlik gewone hulpverlening. En as al hierdie fasette van 

hulpverlening deurgegaan is en die ~ind het nie gebaat nie, dan kan die kind verwys word. 

En dit is bier waar die hulpbronne nou belangrik is. As daar geld beskikbaar is, behoort 

daar op mesovlak onderwyshulpsentrums te wees ... As daar nie is nie, dan moet die 
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huidige kundiges wat opleiding moet doen, daai terapie maar moet soort van uitwerk en 

beskikbaar stel aan die mikrovlak-mense. Met ander woorde, hulle sal 'n program uitwerk, 

nadat hulle nou C-vlak toetse, of wat se toetse, toegepas het en 'n program opgestel het, 

om hierdie ouens wat nie spesialiste is nie, dan deur te gee ... enersyds en andersyds dat 

hulle dit self doen." 

Dr Msimeki: "And then below that (area or circuit level) we now go to the schools 

themselves. And that's where most of the work should be done, whether its guidance and 

counselling. Whether it is remediation ... psycho-educators in the schools should not have 

the feeling that they are inadequate or they should not want to share their responsibility 

and send all and every other child to the psycho-education centre. Most of psycho

education work should be done in the schools ... and we therefore need to have teachers 

at a senior level in the schools who are responsible for developing psycho-educational 

programs in the schools ... who should set up teams or teachers that will deliver psycho

educational services ... and these teachers should be placed appropriatly in terms of post 

level. .. now then these teachers will then build teams for psycho-education assistance in 

schools ... And below these senior teacher we will have a number of teachers and these 

teachers will be specialised in various areas ... in guidance and counselling, in remediation 

and so on. The problem that I foresee already is that we don't have the personpower at 

the school. . . at all levels even at the school ·level. It does mean that our indigenous 

contents should go out of their way to provide the personpower that is needed, because ... 

it is very, very important to have the necessary personpower at the school level. " 

Dr Muller: "Ek dink daar is eintlik maar net een manier as 'n mens werklik daama kyk ... 

een medium- of korttermyn tot mediumtermynoplossing, en dit is om die skole as't ware 

selfversorgend te maak ten opsigte van sielkundige dienste. In die sin dat, waar dit ons 

gewoonte was in die verlede om vanaf hierdie gebou na skole toe te beweeg en die dienste 

daar te gaan doen, moet ons hulle eerder, die skole self, liewer oplei hierso, om daardie 

dienste self te doen, in die skole self." 

Dr C van Zyl: "Maar dit lyk vir my, jy sal moet in 'n groot mate onderwysers, gewone 

onderwysers, moet kan die basiese vaardighede van om te sien hier is 'n probleem, so lyk 
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'n probleem, so 'n probleem kan ek hanteer, so 'n probleem kan ek nie hanteer nie, op 

hierdie manier verwys ek. " 

Sintese 

Kundiges besoek die skole op skoolvlak. Deur middel van hierdie kontak word opleiding 

aan die onderwyser in die klaskamer verskaf. Die personeel in die skool hanteer dus 

probleme en verskaf hulpverlening. lndien die probleem van so 'n aard is dat die skool 

dit nie meer verder kan hanteer nie, word die leerling na die skoolkliniek verwys. 

6.6.5 Skoolklinieke 

Soos reeds in die literatuurstudie aangedui, vorm skoolklinieke 'n belangrike element in 

die struktuur en funksionering van die bree skoolsielkundige en voorligtingsdiens. Die 

informante bet dit ook in besonder uitgelig. 

6.6.5.1 Die plek van skoolklinieke in die nuwe bedeling 

In die nuwe onderwysbedeling is dit noodsaaklik dat die plek van skoolklinieke in die 

onderwysstelsel bepaal sal word. 

Dr Botes: "Nee wel, ek sien nie skoolklinieke binne 'n nuwe ... soos wat by in die TOD 

funksioneer nie, sien ek nie. Wat ek bedoel as jy praat van, kom ons se daar is, 

hoeveel? ... 8 000 plaasskole net by Onderwys en Opleiding alleen, onthou, dan is dit nie 

selfregerende gebiede ingesluit nie. Hoe gaan jy die kinders daar kry? Waar gaan jy 

mannekrag kry om die kinders te kan help? As jy nou net vat die milieu-gestremdheid. 

Waar gaan jy nou klinieke oprig? Wie gaan hulle hanteer? Dit kan net nie so werk nie." 

Dr Hay: "Ek voorsien dat hier in die Vrystaat die klinieke gaan net so fisies bly werk, 

saam met die swartes, saam met die bruines deel, maar ons rol gaan baie groter wees. Ons 

gaan nie meer werk op die wyse van skoolagtergrond nie, jy weet, hierdie outjie het 

hierdie en hierdie omdraaiings, ensovoorts. Ons sal primer moet besig wees met oplei, met 

konsultasie. Ons sal ons konsultasiediens beskikbaar moet he waar die onderwysers kan 

inbel, waar ons op die oomblik ... ons het 'n informele konsultasiediens, waar spesifieke 

personeellede aan spesifieke skole toegewys is en waar hulle dan gereeld by probeer 
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uitkom. En waar hulle op konsultasiebasis probleme hanteer voor dit te emstig raak en 

voorstelle maak ... as dit nie werk nie, dan verwys ons vir terapie ... so die fisiese opset 

hoef nie te verander nie, soos ek dit nou sien, maar die rol gaan baie verander. Baie 

definitief." 

Dr Landman: "Ek persoonlik sal hou van een sentrale punt, met verwysing van kinders 

na 'n sentrum, of wat jy dit ookal noem, of skoolklinieke, ek sal daarvan hou. Of dit 

prakties uitvoerbaar is, bekostigbaar is? Dit hang natuurlik ook af hoe groot jou gebied 

is. In die PWV-gebied is twee of drie genoeg, maar as jy dink aan die Noord-Kaap 

byvoorbeeld, 'n uitgestrekte gebied. Dan sal jy seker maar meer sentraal moet gaan - meer 

as twee, drie, vier of wat ookal... " 

Sintese 

Uit die response van die informante tree die volgende moontlikhede met betrekking tot 

skoolklinieke na vore: 

• Skoolklinieke sal nie meer op die 'ou' manier kan funksioneer nie en daar sal 

noodwendig verandering in die struktuur en funksionering aangebring moet word. 

• Beperkende faktore soos finansies en onvoldoende mannekrag vereis herstruk

turering van skoolklinieke. 

• Die fisiese opset, die funksionering enrol kan van provinsie tot provinsie verskil, 

na gelang van die eiesoortige omstandighede en behoeftes van 'n spesifieke 

provinsie. 

6.6.5.2 Nuwe moontlikhede vir skoolklinieke 

Die nuwe bedeling verg dat nuwe moontlikhede vir skoolklinieke ondersoek word, sodat 

dit sinvol en effektief bedryf kan word. 

Dr Dotes: " ... Buiteskoolse model as 'n kliniek deel is van 'n mediese, paramediese been, 

ja. Maar dan is dit buite die onderwys. Met ander woorde, dit is hoe ek dit sien. Maar die 

gesofistikeerdheid van hoe by tans bedryf word, sal net nie bekostig kan word nie ... tensy 

daar iewers vandaan verskriklik baie geld kom ... Die buiteskoolse model, het ek gedink, 
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in terme van paramediese dienste, of se Departement van Gesondheid stel 'n kliniek daar, 

in die gemeenskap. En hierdie kliniek is ook nie net vir leerprobleme, maar ook vir 

mediese, mense met fisiese probleme. Met ander woorde, ouers wat byvoorbeeld voorgelig 

sal word, se nou maar gesinsvoorligting, waar hulle byvoorbeeld ook daar die nodige 

voorligting kan kry op daardie aspek. .. en kinders wat se gehoor getoets moet word, oe 

getoets moet word. Dit is soos ek die buiteskoolse model sien." 

Prof du Toit: "Jy hoef dit nie 'n skoolkliniek te noem nie. Maar daar moet so iets wees 

wat deur 'n multiprofessionele span of multidissiplinere span beman word. Nie 

noodwendig almal onderwyskundiges nie. Hulle kan saamwerk met Departement van 

Gesondheid ... Baie interessant is die model wat in Kenia gevolg word, wat hulle noem die 

EARS - Educational Assisting Resourcing Centres. Hulle doen dit met die hulp van die 

Denemarkse regering en dit bestaan uit baie eenvoudige sentra, baie eenvoudige geboutjies 

wat uit vier verskillende vertrekke bestaan: 'n wagkamer, 'n kantoor waar leers gebere 

word, en twee, wat hulle noem, konsultasiekamers. Maar dit is nie net vir skoolgaande 

kinders nie, maar ook vir die jonger kind ... en dan kan 'n mens saamwerk met die 

Departementvan Gesondheidsowerheid en-welsyn. En dan kan 'n mens op 'n eenvoudige 

manier so 'n kliniek, ofwat jy dit ookal noem, 'n sentrum of gemeenskapsentrum daar tot 

stand bring, wat skole bedien, maar ook 'n diens ten opsigte van die gemeenskap ... " 

Daar word 'n onderskeid getref tussen hierdie klinieke in dig bevolkte gebiede/stedelike 

buurte en die op die platteland. Volgens prof du Toit neem die stedelike kliniek die 

volgende vorm aan: "Dit word in dig bevolkte dele voltyds beman deur iemand wat dan 

'n kundige is, noem dit dan 'n skoolsielkundige. Maar ook terapeute, spraakterapeute, 

maar en ook 'n maatskaplike werkster en 'n geneesheer. En hulle tree as konsultante op 

vir die skole, sowel as die gemeenskap; maar wat ten opsigte van die kinders se 

probleme ... met ander woorde, die voorskoolse kind wat moontlik doof is, kan soontoe 

kom vir diagnose, maar ook vir advies en die skoolgaande kind kan ook soontoe gestuur 

word vir diagnose, maar ook vir advies. Maar die advies gaan dan via die onderwyser 

terug na die kind toe. Met antler woorde, die onderwyser tree op as die hulpverlener en 

nie die span as sodanig nie." 
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Prof du Toit noem 'n interessante moontlikheid om kinders, waar daar nie fasiliteite is 

nie, te bereik: "En daar is ook ... die moontlikheid word ook genoem, om 'n soort van 'n 

busdiens dan soort van te he, wat dan met jou media, jou hulpmiddele, wat ook met jou 

personeel kan ry na jou platteland toe. 11 

Prof Marais: "Ek wil se die huidige struktuur is nie die antwoord op die probleem wat 

ons het nie. Ons sal 'n struktuur moet ontwikkel, met ander woorde, Potch kan nie die 

hele swart magdom Tswanas, swartes hanteer nie. Hulle kan nie met taxi's aangery 

word ... ons sal maar net kombi's aankoop. Ons sal naweekklinieke, of sentrums, of 

plekke ... ek weet nie hoe hy gaan lyk nie en of hy, as ek se mobiel, of ons miskien dalk 

'n plek daar in byvoorbeeld Drakensberg, of ons 'n plek hier erens naby Coligny, of daar 

miskien 'n skool oor 'n naweek, of 'n plek, of 'n saal, of geriewe beskikbaar gestel kan 

word. Maar dat hulle kundiges oor naweke soontoe kan gaan ... hetsy swart of blank, of 

'n gemengde groep met die nodige ervaring en die nodige toets en die nodige werks

dokumente ... nee, ek dink baie daaraan. Ek meen, ons kan nie verwag daardie mense 

moet almal aangery word Potchefstroom toe nie. Maar laat daar 'n beter netwerk en 

skakeling ... al weet daai swarte in Coligny ons kan nie altyd daar wees nie, moet hy weet 

op daai dag en datum in die jaar kom die ouens na hierdie skool, of na daai plek, of saal, 

of na die burgersentrum toe - dan is daar iets soos 'n loopbaanuitstalling, of daar is mense 

in verskillende, ek wil amper se, in loopbaanuitstallings. Daai gedagte dink ek sal baie 

sterk na vore kom dat beroepsvoorligting ... en ander beroepskursusse wat blootgestel is, 

dat daai kundiges daar beskikbaar is vir 3 - 4 dae. En nou kom daai kinders en word in 

kombi's aangery. Die diens is daar. 11 

Op die vraag of daar nog ruimte vir skoolklinieke in die nuwe bedeling is, het mnr 

Mathebula soos volg gereageer: "Yes certainly. I for one, Salomon, had been advocating 

that for actually ten years. If we had such time, I could even show you some of the 

models that I designed here of a clinic, or call it also a centre, you know. We don't only 

need clinics, but we also need, may be a wider concept than that of a clinic ... a psyco

educational centre which will render more than what could be provided just now to this 

limited term, clinic. Because when you talk about clinic, now a clinic is there for the 

remedy of problems, there to attend to the problem like referred problems. But when you 
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talk about a centre, you are talking about a place where you bring together, you know, all 

the supportive services falling under that name. I mean right now I'm talking about 

psychological services, you could be bringing together, for instance, specialists, whom are 

actually not there in the centre for clinical purposes, but who are there to make sure that 

vocational guidance, or career guidance is well provided for ... But now, if you look at a 

centre, it is a kind of a place that will be situated in a constellation of schools, say in a 

region, in a regional arrangement, or in a very big area, or in a very big area arrange

ment, where by now each situatedness in that area or region would be able to support the 

schools to a specialised service. Not only to help career counsellors ... also, it could be 

able to link with the Department of Labour, it could also link with the world of work ... 

So now such a centre could play a very significant role towards a... even run a careers 

exhibition. Right now, in fact, you will find that schools within the department, as they 

are a public sector, as a government, they are actually struggling, with that money here 

to organize a private exhibition, but if we have a centre, it could also be to the NGO's 

quite easily, it could also forge links with the private guidance centres ... So I think the 

centres should be there to play more than just a role of the clinical consultation, but of 

course you must not under rate the significance of the clinical service which will comprise 

all the specialists, remedial speech therapist, remedial therapist. We can think again of 

clinical psychologists, you know, and all the other people from the medical team like 

nurses, even of special therapists, people for instance who can be able to work from there 

in order to round their problems, especially those problems which are aimed at 

prevention ... So a clinic would be a very useful fascility, but ... in my mind form part and 

parcel of a renewed psyco-educational centre in every big area, or region." 

Skoolklinieke het nog steeds 'n bestaansreg, aldus dr W J van Zyl, maar daar sal ten 

opsigte van diefanksie van skoolklinieke 'n aanpassing moet kom: "Nee, sover my kennis 

strek is daar nie 'n beplanning om dit te laat verdwyn nie, maar om 'n funksie-aanpassing 

te maak vir hulle. Die direkte dienslewering aan die kind sal moet af geskaal word om 

meer voorsiening te maak vir opleiding van onderwyspersoneel wat in die klaskamer en 

in die skool werksaam is ... spesifiek en veral personeel wat hopelik in die voorligtings

poste aangestel sal word. " 
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Sintese 

Die ingrypende veranderinge in die onderwysstelsel, en die impak daarvan op sielkundige 

en voorligtingsdienste, vereis van kundiges om nuwe moontlik:hede vir die strukturering 

en fanksionering van skoolklinieke te ondersoek. Die volgende moontlik:hede word deur 

die informante genoem: 

• Die begrip skoolkliniek is te beperkend. Deur 'n term soos psigo-opvoedkundige 

sentrum te gebruik kan die omvang van werksaamhede en funksies uitgebrei word. 

• Daar moet nouer samewerking met die Departement van Gesondheid wees. 

• 'n Skoolkliniek moet by 'n mediese of gemeenskapskliniek ingeskakel word. 'n 

Kind sou dus byvoorbeeld nie net die 'normale' hulp van 'n skoolkliniek ontvang 

nie, maar daar sal ook aan sy fisiese probleme aandag gegee kan word. 

• Die onderwyser tree as die primere hulpverlener op en die advies en aanbevelings 

van die skoolklinieke word deur die onderwyser na die ouer en kind gekanaliseer. 

• In streke waar daar 'n gebrek is aan fisiese fasiliteite, kan daar 'n basies 

eenvoudige struktuur opgerig word wat as skoolkliniek kan dien. 

• In meer afgesonderde gebiede kan daar 'n tydelike skoolkliniek in 'n beskikbare 

gebou ingeruim word. 'n Span kundiges sou byvoorbeeld vir 'n paar dae 'n plek 

kan besoek en hulpverlening verskaf. 

• 'n Bus wat ingerig is as 'n skoolkliniek kan met al die nodige media en personeel 

as 'n rondreisende skoolkliniek dienste op die platteland gaan lewer. 

6. 7 PERSONEELVOORSIENING 

6. 7.1 Aanwending van personeel 

Met die organisasiestrukture wat gaan verander, en met die implementering van 'n nuwe 

onderwysstelsel, sal daar noodwendig nuut gedink en deeglike beplanning gedoen moet 

word met betrekking tot die aanwending van personeel: 

Dr Botes: "Die kundigheid landwyd is daar. So, die moontlik:heid om die mense op die 

regte plek aan te wend, is belangrik. Daar moet net 'n herskikking kom van hierdie diens. 

Met ander woorde, waar ons nou verskillende stelsels het, moet daar een stelsel kom, 

byvoorbeeld TOD verskil van Natal s'n, verskil van KOD, verskil van ons. Maar die 
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mense is kundig. So, jy het die mensemateriaal, die menslike hulpbronne is daar. Ons 

moet hulle net binne 'n struktuur plaas." 

Prof du Toit: 11 Daar is mense, maar hulle word nie eweredig aangewend nie. En dan dink 

ek, moet ons soos ons nou-nou gese het, die moontlikheid oorweeg om vir persone wat 

miskien 'n kwalifikasie het, se nou maar 'n BEd, maar nog nie voldoen aan ons huidige 

standaard van sielkundige nie, dat ons bereid moet wees om aan so 'n persoon addisioneel 

'n kort kursus aan te bied deur horn byvoorbeeld te sekondeer vir 'n drie maande, of wat 

ookal, en toe te rus met kundighede, met vaardighede, ensovoorts, en horn dan terug te 

stuur, eerder as om glad nie daardie pos te beman nie. 11 

Dr Miiller: "My basies redenasie draai eintlik om die goeie benutting van die 

gekwalifiseerde persoon se tyd. Op die oomblik word daar mense met M-grade en 

Honneursgrade na skole toe gestuur om 'n ASAT te gaan doen, 'n KODUS te gaan doen 

wat net so goed deur 'n persoon met 'n gewone onderwyskwalifikasie gedoen kon gewees 

het. So, ons dink hier eintlik aan die produktiwiteit, die goeie benutting van jou tyd en 

kwalifikasie." 

Sintese 

Die volgende is belangrik wanneer daar oor die aanwending van personeel besin moet 

word: 

• Suid-Afrika beskik oor die kundigheid, maar die aanwending van hierdie persone 

sal oor herbesin moet word: (a) daar moet dus 'n ewerediger verspreiding van 

kundige personeel (b) daar moet 'n beter benutting van die kundige persoon se tyd 

wees. 

• Persone wat nie oor die voldoende kwalifikasies beskik nie, kan met indiens

opleiding en kort kursusse opgelei word om vakante poste te vul. 

6. 7 .2 Die plek en status van die opvoedkundige sielkundige in die nuwe 

bedeling 

'n Belangrike vraag is of daar in die nuwe bedeling nog werklik ruimte en vir 

opvoedkundige sielkundiges is, en of die diens wat hulle lewer, bekostigbaar is. 
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Prof Marais: "Ja, ek dink jy gaan altyd die spesialis nodig he. Jy gaan 90% mense he 

wat bevredig kan word deur die normale diens. Wat, se nou maar, deur so 'n program wat 

deur die skoal by die ouerhuis geinisieer word ... Daar waar die gewone skoalvoarligter 

sy gewone opleiding gaan he. Maar jy gaan altyd 10% persone he wat nie deur die konsep 

bevredig kan word nie. Hulle sal deur spesialiste hanteer moet word. So, ek hoop dat daar 

vir daardie sielkundiges, enige sielkundige ... is daar altyd ruimte en plek." 

Dr Muller: "Ja, ek dink so. Ek kan nie sien hoe 'n mens sander horn kan funksioneer nie, 

want hy is, hy bly die kundige persoon, hy bly die opleier van 'n klomp mense, en die 

klomp mense, jy weet, soos mense nou maar is: hulle verdwyn van die toneel af, hy stel 

nie belang nie, of hy is miskien die verkeerde persoan wat opgelei is. Daar sal altyd 'n 

behoefte bestaan om mense her op te lei, indien nodig, self by die skole toe te pas en dan 

sal oak nog altyd die gevalle wees wat die skole, wat daardie persoon nie sal kan hanteer 

nie, want 'n mens praat nou hi er van amper noodhulp in die skole self. As dit ietsie ... iets 

na vore kom wat 'n bietjie meer as die noodhulp vereis, dan word daardie persoan weer 

terug na die skoalkliniek verwys vir verdere evaluering. " 

Mnr Cronje: "Ja, daar is, maar ek stel die voarbehoud dat die persoan moet spesialiseer 

in een van die aanverwante rigtings, met antler woarde, waar ons sou sien as die hoafdoel

stelling van sielkundige dienste, die persoan moet ten minste aan ... kan voarsien aan 

sekere van die doelstellinge, uit aard van sy opleiding, uit die aard van sy 'expertise', uit 

die aard van sy ervaring. Dit help nie om iemand net bloat met 'n B-graad in diens te 

neem nie, en die persoon kan nie 'n spesifieke diens lewer nie. Dit is werklik 'n 

gespesialiseerde, spesifieke diens ... Hy moet 'n spesialis op sy spesifieke gebied wees, 

anderste gaan dit nie impak maak op die skoal self nie. Dit help nie om byvoarbeeld 'n 

persoan met 'n B-graad aan te stel en nou kom hy by 'n skoal en daar sit iemand by die 

skoal wat dieselfde toetsing kan doen, wat dieselfde prosedures kan volg, dan is dit 

duplisering van vaardighede in terme van wat nie in die praktyk gaan werk nie. " 

Sintese 

Uit die response van die informante kom dit duidelik na vore dat daar wel nog plek is vir 

die opvoedkundige sielkundige in die nuwe onderwysbedeling: 
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• Daar behoort altyd vir die opvoeclkundige sielkundige, wat 'n spesialis in sy veld 

is, ruimte en plek binne sielkundige en voorligtingsdienste te wees. 

• Die opvoeclkundige sielkundige se taak in sielkundige en voorligtingsdienste sal in 

'n groter mate verander na 'n rol waar hy meer as 'n konsultant en opleier 

funksioneer. 

• Die ernstiger gevalle wat die skool nie kan hanteer nie, behoort nog steeds na 'n 

opvoedkundige sielkundige wat verbonde is aan 'n skoolkliniek, verwys te word. 

6. 7.3 Die taak van die opvoedkundige sielkundige 

Die opvoedkundkundige sielkundige het 'n besonder belangrike taak en verantwoordelik

heid binne die nuwe onderwysbedeling: 

Dr Msimeki: "The psychologists at the centres will have ... as always ... will have the 

responsibility to effectively deal with pupils that are reffered to the centres by the 

schools... by way of conducting psychological evaluation, by way of carrying out 

diagnostic activities such as interviewing and so on... and he has the major task of 

intervention as to treat pupils with specific problems ... like giving them counselling, like 

carrying out psychotherapy, like carrying out more intensive types of remediation ... So 

then he does not end up, you know, doing his work only in his office in the clinic ... While 

these specialists do much of their work in the clinics ... in the centres, they need ... like 

even go the school and carry out work there. But there is no way they can go to the school 

and see the pupils there ... all of them ... they can see some of the children. Their main 

task again will be to serve as consultants for the psycho-educators in the schools and the 

trainers. They have to keep on upgrading the skills of the psycho-educators at the school 

level and go and have workshops with them ... now in that way they will be empowering 

the psycho-educators to do much of the work with the pupils that the centres cannot do ... 

the psycho-education centres will not be able to cope with the numbers of children who 

visit them from the schools if nearly every child that has a problem is sent to the pscycho

education centre. so the specialists at the centres or clinics will have to ally closer to the 

schools ... empower the pscycho-educators in the schools and then serve as consultants 

there ... besides seeing the pupils and treating them." 
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Prof du Toit: "Hulle moet die skole vir gestremdes, sowel as die gewone skole ... en hulle 

moet nog in die gemeenskap ook diens kan doen. Hulle moet onderwysers oplei, hulle 

moet daardie spanne in die skole oplei, hulle moet as konsultante optree. So, ek dink hulle 

het 'n geweldige taak, en hoe meer ons kan leer, hoe beter gaan die kwaliteit van 

hulpverlening wees. En as ons dan later oortollig is, dan kan hulle weer een-tot-een-hulp 

verleen aan die kinders. Maar dan moet ons ook besef ons kan nie al die probleme in die 

skole oplos nie. Ons gaan probeer, maar dit is net 'n manier om te probeer om hierdie 

geweldige probleme op te los." 

Volgens mnr Cronje is daar vir die spesialis-opvoedkundige sielkundige 'n besondere rol 

en taak in die nuwe bedeling: "Korn ons noem dit maar 'n dienspersoon ne, of 'n 

professioneel-opgeleide persoon ... 'n onderwysspesialis, kom ons noem dit maar so. Die 

persoon het, wat my betref, 'n drieledige taak. In die eerste plek sal die persoon as 

konsultant dien vir sy kollegas, wat gevalle na horn toe sal verwys, of wat sekere 

opleidingsbehoeftes in hulle eie geledere het. Kollegas wat direk in skoolsielkundige 

dienste of in opvoedkundige hulpdienste betrokke is, of kollegas op skoolvlak. Hy is 'n 

konsultant, vir verwysing van probleme, hantering van probleme op 'n een-tot-een-basis 

en, dan tweedens, dan in hulle opleidingsbehoeftes te voorsien. 

"Tweedens gaan die persoon beskikbaar wees vir die breer gemeenskap. Georganiseerd 

eers op staatdiensvlak, waar daar skakeling met ander departemente moet wees, en 

tweedens as konsultant vir ander dissiplines, wat nie in die onderwys werksaam is nie, 

byvoorbeeld maatskaplike werkers, of arbeidsterapeute, of skoolverpleegsters, of wat 

ookal, sal hy dan ook as konsultant beskikbaar wees. 

"In die derde plek sal die persoon dan as primere opleier, ek wil graag die woord opleier 

gebruik, verantwoordelik wees vir sy komponent vaardighede wat beskou word as basiese 

klaskamervaardighede wat die onderwyser behoort te weet. Korn ons neem byvoorbeeld 

weer op junior primere vlak ... en dat hy daai indiensopleiding hanteer. Sou dit in 'n 

oorgangsfase wees, goed en wel, maar dan moet die persoon nog steeds op streeksvlak, 

wat skakel met die formele opleidingsektore, byvoorbeeld, op 'n organisasie soos 

onderwyskolleges en technikons of tegniese kollege ... Jy sal seker maak as die primere 
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persoon verantwoordelik in daardie streek dat die opleidingsmodules wat hulle aanbied, 

in sy spesifieke vakgebied korrek gedoen word. 11 

Sintese 

Die taak van die opvoedkundige sielkundige in die nuwe onderwysbedeling is deur die 

informante uitgespel. Hy 

• hanteer ernstiger gevalle 

• lewer 'n op lei dings- en konsulterende funksie 

• tree as konsultant op vir kollegas 

• tree op as opleier van onderwysers 

• speel 'n rot in die breer gemeenskap 

6. 7 .4 Die plek en status van die skoolvoorligter 

Die afskaling van skoolklinieke se direkte dienslewering sal tot gevolg he dat die 

skoolvoorligter in 'n toenemende mate 'n essensiele rol sal speel in die lewering van diens 

en hulpverlening: 

Dr Msimeki: "The guidance teacher or teacher counsellor at the school is really the 

harbour of the psycho-education service. He is the most important component in this 

whole machinery. If we don't have adequately trained, motivated teacher counsellors or 

school counsellors, or guidance teachers in the schools the psycho-education service will 

not take off and the whole service will be characterized by poor delivery." 

Dr Hay: "Die skoolvoorligters. dink ek, die skoolvoorligter, die RO- en SO-juffrou lyk 

vir my, is die kruks waaronder die nuwe sisteem sal moet draai. Die ideaal, na my 

oordeel, is dat die skoolvoorligter vry is van alle ander take en goed. Jy weet dat jy 

absoluut 'n ou het wat spesifiek in voorligting op is, toegerus is. En hy is een van die 

ouens wat baie sterk na jou mesovlak toe, na die middelvlak, kliniek of wat ookal, 

sentrum wat ookal, sal moet teruggaan. Hy gaan baie sterk gefokus wees op opleiding van 

die sentrum se kant af as in die verlede." 
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Dr W J van Zyl wil graag sien dat die skoolvoorligter weer sy regmatige plek in die 

skool inneem: "My siening en my idee vir 'n oplossing van hierdie probleem van 

dienslewering aan die leerlinge, kan alleen realiseer as ons daardie persone meer 

toereikend oplei en aanwend vir dit waarvoor hulle eintlik oorspronklik bedoel was ... in 

die oorspronklike wetgewing van 1967 en '88 oor die rol en funksie van die voorligter

onderwyser en wat ook in die De Lange-verslag uitgespel is." 

Sintese 

Die skoolvoorligter gaan die hoeksteen vorm in die direkte dienslewering aan ouers en 

kinders. Dit sal dus belangrik wees dat sy plek en status in sielkundige dienste duidelik 

uitgespel moet word, sodat by in staat sal wees om optimaal te funksioneer. 

6. 7 .5 Die taak van die skoolvoorligter 

Die informante sien die taa/c van die skoolvoorligter soos volg: 

Dr Msimeki: "The teacher counsellor, like all teachers, is to educate and he has 

therefore... his main function is an educational function. He will present a psycho

educational program. These programs will be well worked out, they must be well 

structured ... the teacher counsellor has the responsibility of presenting this program. This 

program is very broad. They will include career education... also present personal social 

development programs to pupils ... you know in areas like training for an adequate and 

effective citizenship and parenthood ... Teacher counsellor will also conduct psychometric 

evaluation to all the pupils in the schools and these teachers must be many in numbers so 

that they can be able to deliver this services effectively. They will carry out psycho

educational evaluation by a psychometric test to all the pupils in the school and in that way 

they will be able to give them guidance and counselling in regard to their careers... in 

regard to their education ... education-paths, career-paths. They will be able to diagnose 

the problems that compromise the children ... so this teacher will also ally with the parent 

committees and help the parents ... where possible in the education of the child. In other 

words there will be a partnership between the teacher counsellor and the parent in the 

education of the child. The teacher counsellor will allies with the world of work and scan 

the environment and determine career training ... 



224 

" And then he also serves as a consultant, a school consultant... to the education 

department ... a service consultant with the school management, from the principal, the 

deputy principal, the matron and whoever ... the school counsellor also serves as a 

consultant to other teachers ... his colleaques. They will consult him about specific pupils, 

or about classes, they will consult him about problems they are having in specific subjects, 

or if there are significant problems ... and minute problems that the teacher encounters in 

a day's work. So besides the teaching responsibilities that the teacher counsellor has, he 

or she also has a consultant responsibility... and it is a very, very important 

responsibility ... because our education has to be more effective and broad than in the past, 

particularly the education of the black, the African Indian and the coloured, which ... 

particularly the African ... (experiences) mutual and specific problems. If we have to turn 

this in and around and get the schools and the pupils and the teachers working effectively, 

they will need the intervention of the school counsellor; so the school counsellor has a 

very, very important role to play in the new education that's being structured in the 

country." 

Prof Kriegler: "Kyk, as daar nie 'n sielkundige kan wees nie, is 'n skoolvoorligter seker 

'n goeie persoon. Want as daar 'n skoolvoorligter in elke skool is, weereens 'n wonderlike 

droom, kan so 'n persoon ten minste identifiseer wie hulp nodig het en hy kan tot 'n groot 

mate baie van die hulp self doen, hetsy direk, of deur onderwysers. En dit is ten minste 

iemand wat verwysings kan doen, wat kan weet wanneer 'n probleem die vlak van 

deskundigheid te bowe gaan, dan kan hy 'n plan maak om ander deskundiges in te kry." 

Prof Marais voorsien dat die basiese taak van die skoolvoorligter onveranderd sal bly, 

maar dat daar 'n uitbreiding en klemverskuiwing behoort plaas te vind: "Ek dink die 

voorligter se taak gaan meer wees op 'n persoonlikheidsvlak. Moet ek se op 'n 

verhoudingsvlak - met verhoudinge in skole... wie is die ou wat dit die beste kan 

akkommodeer? Die ou met daai bietjie sielkunde-agtergrond, wat 'n bietjie meer weet van 

verhoudinge ... Ek dink die voorligter se taak gaan basies nog so wees, maar ek dink die 

klem verskuif van sy beroepsvoorligtingtaak meer na die gesin, dat die gesin groter 

inspraak kan he. Ek sien horn baie meer as iemand wat 'n fasiliteerder van gesonde 

persoonsverhoudinge in Suid-Afrikaanse skole is. 11 
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Dr Hay: "Hy (skoolvoorligter) sal baie meer probleme self moet aanspreek by die skool, 

omdat hy die kredietwaardigheid het by die skool. Die mense ken horn en hy't genoegsaam 

opleiding van die klinieke se kant af, van die sentrums se kant af ... lyk dit vir my kan hy 

baie meer ... kom ek noem dit nou maar, terapeutiese werk ook doen by die skool. So, dit 

is vir my 'n baie sterk afwenteling van hierdie direkte dienslewering vanaf die sentrums 

na die skole se kant ... Selfs jou RO-onderwysers, jy weet, hier in die Vrystaat goed 

voorsien is van by die skole ... hulle speel op die oomblik 'n baie, baie sterk direkte 

dienslewering. " 

Sintese 

Die informante het dit beklemtoon dat die skoolvoorligter 'n uiters belangrike rol in die 

nuwe sielkundige en voorligtingsdiensbedeling gaan speel: 

• Die skoolvoorligter vorm die 'hart' van die nuwe sielkundige en voorligtingsdiens

bedeling. 

• Die taak en rol van die skoolvoorligter sal duidelik omskryf moet word, sodat hy 

gevrywaar kan word van onnodige take wat buite sy werksveld val. Dit is 

belangrik dat die skoolvoorligter die ruimte en geleentheid het om sy rol binne die 

skool en gemeenskap optimaal te kan vervul. 

• Die skoolvoorligter se taak sal baie meer omvattend raak, en sy rol as berader sal 

verfyn moet word. In hierdie verband is dit ook belangrik om daarop te wys dat 

die skoolvoorligter 'n nuwe posisie sal moet inneem, onder andere dat hy kan dien 

as fasiliteerder van gesonde persoonsverhoudinge in die skool. 

• Die skoolvoorligter sal 'n nouer skakeling met die skoolkliniek moet he, want hy 

sal van hulle afhanklik wees vir inligting, hulp en leiding om sy taak suksesvol in 

die skool te kan uitvoer. 

• Die skoolvoorligter moet 'n effektiewe skoolvoorligtingsprogram implementeer. 

• Die skoolvoorligter tree as konsultant op vir onderwysers, skoolbestuur en 

ouerkomitees. 

• Die skoolvoorligter het in die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling 'n belangrike bydrae 

te lewer in die skep van 'n gesonde leeromgwing in die skole. 
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6. 7 .6 Registrasie van skoolvoorligters 

Die registrasie van skoolvoorligters by 'n sertifiseringsraad het verskillende menings by 

die informante ontlok. 

Dr Msimeki: "Yes, I think that will also be for his own professional integrity and his own 

professional development if there was some sort of registration for the various levels of 

psycho-educators ... so, that's the first step ... that at school they will be certified as 

teachers, but over and above that ... those that have received their training in guidance and 

counselling, should be given accreditation of a sort and either the education department 

itself, or the Medical and Dental Council can provide ... can work out the category and 

level according to which teachers will be registered. If the Medical and Dental Council 

sees it's way clear to bring that about ... then the education department must do that 

(comply). They must have a council. .. a educational council that serves for accrediting the 

students and the workers ... Now, we might actually be pioneering a good thing here, if 

we get a council to accredit teacher counsellors ... It could be a first step to get teacher 

counsellors that will be registered or given accredition... " 

Vir prof Du Toit is daar nie net 'n vraagteken oor die registrasie van skoolvoorligters nie, 

maar sy meen ook dat daar herbesin moet word oor die wenslikheid van registrasie van 

personeel by skoolklinieke: "Ek dink ons sal moet baie ... ons sal moet 'n bietjie afskaal, 

ongelukkig aan die kwalifikasies. Nie dat ons nie gekwalifiseerde persone nodig het nie, 

maar dat daardie mense wat op provinsiale vlak gaan wees, behoort ten minste 'n doktors

of meestersgraad te he. Maar die mense by die klinieke, as ons nie mense het wat 

geregistreer is nie ... miskien moet ons weer na daardie registrasie kyk. Is dit werklik 

nodig?" 

Prof Marais: "Ek het al gedink daaraan, tot in 1990 was dit die ideaal. Ons het ook die 

Europese en Amerikaanse model nagevors. Ons het ook 'n man in die einste gebou wat 

veg vir registrasie. 'n Ou wat nie geregistreer is nie, word gedreig met die dood, met die 

wet. En ons het ook daarop geroem dat ons spes-groep bier het wat spesialiseer in 

skoolvoorligting, die HOD's, die sogenaamde Sielkunde III. Dat hulle so afsonder as 

groepie wat anders behoort te wees as die gewone vakonderwyser. En dan het hierdie 
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mense baie sensitief gevoel, want hulle word nou opgelei vir sekere werk in skole, en dan 

mag hulle nie 'n psigometriese toets gaan toepas, hulle mag dit nie ontleed nie, hy mag 

nie interpretasies maak nie. Ons het dus gesit met onderlinge diskrepansie van 'n situasie 

vir Europees, Amerikaans en Suid-Afrikaans. En nou sit ons met 'n situasie wat totaal 

gaan verander. 

"Want sodra jy 'n registrasie het, dan is jy in 'n eksklusiewe diens wat aan bepaalde 

mense gelewer word. En ek is nou op hierdie stadium, glo ek, meer vatbaar vir 'n breer 

diens, en daarom 'n breer geskooldheid en daarom nie noodwendig 'n Min Sielkunde nie, 

maar 'n goeie basis in Sielkunde m of 'n BEd of op Honneursvlak, sodat hierdie mense 

wyer die veld kan ingaan." 

Dr W J van Zyl: "Ek dink dit is nodig dat daar vir hulle 'n sertifiseringstelsel gestel sal 

word. In hoe 'n mate kan ek nie op hierdie stadium se nie, maar daar sal moet aanpassings 

gemaak word, sodat hy sekere toetse sal kan gebruik en kan implementeer. Op die 

oomblik bestaan die stelsel ook dat sekere toetsmateriaal word onder, nie fisiese toesig nie, 

maar onder leiding van sielkundiges gedoen, gebruik, en ek dink ... sal ook maar in 

daardie geval wees. En dan, wanneer ons meer emstige gevalle het om te hanteer, salons 

nog van die Sentrum hopelik gebruik moet maak." 

Sintese 

Twee gedagtes ten opsigte van registrasie van skoolvoorligters tree hier na vore: 

• Die registrasie, veral van kliniek- en skoolvoorligters, behoort vir die huidige nie 

prioriteit te wees nie. Daar is eerder ander fasette wat die personeelvoorsiening en 

opleiding raak wat vir die onmiddellike toekoms van meer belang is. 

• Sertifisering is wel vir skoolvoorligters belangrik om sodoende om professionele 

integriteit en bekwaamheid te bevorder. 



228 

6.8 MULTIKULTURELE BERADING 

In hoofstuk 4 is daar breedvoerig na multikulturele berading gekyk, asook die implik:asies 

daarvan vir sielkundige en voorligtingsdienste in die nuwe onderwysbedeling. In hierdie 

afdeling word die sieninge van die informante weergegee. 

6.8.1 Opleiding van multikulturele beraders 

Die informante wat in hierdie ondersoek betrek is, het bepaalde aspekte uitgelig. In para

graaf 4.4 is in besonderhede ingegaan op die aspek van opleiding van beraders in 'n 

multikulturele hestel. 

Dr Botes: "Die opleiding hierso van die multik:ulturele ... die oordraging van daai kennis, 

dis 'n goeie vraag. Daar sal spesiaal voorsiening gemaak moet word binne streeksverband, 

want ek dink dit gaan van streek tot streek verskil. Jy weet die metropolitaanse gebied 

soos Johannesburg is baie verwesters ... Pretoria. Jy het in model D-skole baie kulture wat 

verwesters is. Nou komjy by jou plaasskole. Indien 'n terapeut nou daar hulp sal verleen, 

se nou maar dit is 'n spesifieke kultuurgroep, dan behoort die eie kultuurmense daar die 

leiding te kan gee. Met ander woorde, as dit nou Tswanas is, behoort jy daar 'n Tswana 

te he wat op die mesovlak ... leiding kan neem. Ek dink daar is verskillende maniere ... jy 

gaan oorwegend mense daar sit wat die kultuur ken en die opleiding en leiding kan 

voorsien aan hul kollegas. Dis maar 'n eenvoudige manier, maar dit is bekostigbaar. 11 

Dr Msimeki: "What changes should be brought about in the preparation, or training of 

these professionals in psycho-eduducational service... this is your question. I think the 

most effective way to bring about the change... is to have this training take place in a 

multicultural context. The training institutions, their personnel and their student component 

must be multicultural. The mere fact of working together, studying together ... will bring 

about the consciousness in the trainees and even in the teachers, the trainers ... of the 

existence of other cultures and their way of handling clients from other cultures. So, this 

training must occur in multicultural context. Then the programs that are offered there, 

must be programs that inculcate the requisite skills in the trainees in handling clients from 

a variety of cultures. I think it is quite feasible that a multicultural team that sits together 

will obviously inculcate activities for every aspect ... they will bridge the problem ... The 
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mere fact of the multicultural team come together and work out... a problem, will 

obviously be a good start to structuring the problem that would bring about those 

activities." 

Prof Kriegler: "Wei, daar is reeds 'n klomp goed wat reeds gedoen word by sommige 

universiteite. Maar as 'n mens se hoe dit moet verander, dan moet jy in gedagte hou dat 

baie van die goed gebeur eintlik reeds, byvoorbeeld by Wits word daar gemeenskapswerk 

ingesluit. Elke M-student doen 'n gemeenskapsprojek, en elkeen van hulle gaan werk ook 

vir 'n tuisskool, maar by die meeste van die Afrikaanse universiteite is daar nie spralce van 

so iets nie. So, die spektrum van mense waarmee die Afrikaanse student kan werk, is te 

weinig. Hulle weet nie hoe om gemeenskapswerk te doen nie. Hulle doen dit nie 

grootskaals nie. En daar is by, glo ek, meeste van die Afrikaanse universiteite geen 

opleiding in multikulturele werk of transkulturele intervensies nie. So, dit is 'n groot 

leemte." 

Op die vraag wat gedoen kan word om hierdie probleem te ondervang, het prof Kriegler 

soos volg geantwoord: "Kyk, jy sal moet weet dat dit is nie maklik om kliente van ander, 

van swart gemeenskappe by die universiteit te kry as kliente nie. Hulle kom nie by die 

kinderleidingkliniek aan nie, so, as ek maar net dink aan Wits se voorbeeld ... die studente 

gaan in die gemeenskappe in en hulle raak betrokke by een of ander bestaande gemeen

skapsorganisasie, waar hulle dan moet kyk wat is die behoefte en daarby aansluit." 

Ten opsigte van 'n kultuurstudie en taalkursus wat in die opleiding van sielkundiges 

ingebou kan word, het prof Kriegler die volgende mening: "Ek dink so, ja. Maar dit is 

nie so noodsaaklik nie, jy weet, want daar is maniere om kruiskultureel te werk, sonder 

dat jy eintlik die taal regtig hoef te ken, jy het byvoorbeeld ko-werkers en so-aan. Maar 

die beginsel van kruiskulturele werk en ervaring daarin, moet in die opleiding wees." 

Prof Kriegler sien egter dat die hele omvang van die opleiding van sielkundiges meer 

spesifiek en gespesialiseerd moet raak: "Maar kom ek se van kurrikulum. Ek het 'n groot 

probleem met sielkundige opleiding in die algemeen. Want dit is die enigste professie, 

behalwe miskien die ou BA LLB-gedagte, waar jy eintlik mense toelaat om enigiets 
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voorgraads te swot. So, hulle moet eintlik van ... ek sou graag wou sien dat daar skole vir 

sielkundige opleiding is, want ook, daar is te veel universiteite wat sielkundiges oplei, die 

deskundigheid is nie altyd regtig daar by die personeel nie. So, ek wil regtig sien dat daar 

'n paar plekke is wat sielkundiges oplei, 'n skool vir sielkunde waar hulle van die eerste 

jaar af baie meer intensief opgelei word. Jy se nie net, hoor hier, gaan doen 'n kursus in 

sosiologie nie, want daai sosiologie is dalk nie gerig genoeg vir die doel van die soort 

kennis en vaardighede wat die sielkundige behoort te he nie. So, dit moet 'n baie meer 

gestruk:tureerde, doelgerigte kursus wees ... waar jy ook dink aan soort van meerdere 

uittreevlakke. Se nou maar in die, ons se in die lig van al die deskundigheidstekorte, 

mannekragtekorte, persoonskragtekort, dat jy se, maar luister, kom ons lewer iemand aan 

die einde van die B-graad wat iets kan doen, wat in 'n skool kan gaan werk, of 'n 

skoolvoorligter kan wees. Maar dan is dit nie 'n ou wat eintlik drie jaar BA, een jaar 

onderwysdiploma en 'n klein bietjie skoolvoorligting het ... want nou noem jy horn 'n 

skoolvoorligter, jy weet. Hy moet van die begin af gefokusgerig opgelei word ... Jy sien, 

wat ons op die oomblik doen is heeltemal onbekostigbaar in terme van opleiding, want kyk 

hoeveel duisend studente het op die oomblik Sielkunde III, maar hulle kan niks doen nie, 

hulle kan hulle self nie eers help nie. " 

Prof Marais: "Dit gaan radikaal verander ... Ek dink ons sal dit baie deeglik moet besef 

en alle betrokkenes moet betrek, voordat ons regtig 'n nuwe ding oor opleiding opstel. 

Met ander woorde, streke... of op nasionale vlak, sal daar begin moet word. Die 

verteenwoordigende groepe sal bymekaar moet kom, kundiges in alle lyne, op alle vlakke. 

En dan kan die beste bepalings gemaak word." 

Mnr Mathebula: " ... But the very fact that we are living in different group areas actually 

make us suffer a lot of cultural deprivation of other population groups in the country. I 

think that ... our education was (used) ... to work only in those ... in your own language 

group, in your own culture, or maybe you are limited, of course, by your language, by 

your training, not working in many areas ... So, what I mean to say, is that there is to be 

a kind of a rigorous program, a very radical program followed by our tertiary educational 

institutions to prepare us for multicultural service, in other words, we must be more broad 

in terms of culture and not narrow as in the past, but it must be broader. A certain 
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commission who will have to learn about cross-cultural techniques, cross-cultural 

counselling, in order that we deplete, and I think that self is not enough, also to use a kind 

of maybe anthropology. Anthropology in the past, I think, will play a very vital role in 

our land, in our preparation for education. I'm a psychologist, but my program, the 

program of psychology, never actually benefited from the place that anthropology has 

yielded... And also the different language departments in the institution, in the universi

ties, they have also to play a very vital role towards broadening our culture, towards 

broadening our horizons, broadening our competence so that we are more equipped and 

ready to cope with the situation which is typical of South Africa. That of multicultural, 

multicultural in terms of the composition of pupils in the schools, and where you were 

necessary. Because right now that we done away with various, now that we done away 

with separate policy, it means that now you must anticipate that there shall be more 

integration, more integration in terms of ethnic composition, more integration in terms of 

language diversities. So those aspects themselves are actually changing our whole 

education program." 

Dr C van Zyl: "Jy weet dat ... waarskynlik dat 'n mens die rnultikulturele opleidingsituasie 

rnoet neern en heropleidingsituasies rnoet doen, dat rnense byrnekaar kan korn, dit is hoe 

ek dit ervaar. Dit is nie soos wat dit in die book staan nie, geensins. 'n Man wat my vertel 

bet hy was 'n professor in Zoeloe, rnaar hy is Afrikaanssprekend uit huis uit ... Hy se hy 

het van die beste insette in die taalkliniek ... gekry van sy voorgraadse studente wat vir 

horn se, rnaar dit wat in die handbook staan, is nie so nie. So, jy gaan nie uit booke, of 

uit opleiding kan sien nie, dit rnoet in die praktyk nie werk nie. Jy sal rnoet baie rneer 

interaksie tussen book en praktyk rnoet kry. Hoe jy dit gaan doen, dit weet ek nie. Dit 

gaan ... dit sal afhang van jou wat in die praktyk staan, in verhouding tot die ouens wat 

in die gerneenskap is." 

Sintese 

Die volgende aspekte rnoet in die opleiding van multikulturele beraders in ag geneern 

word: 

• Die hele breer spektrurn van opleiding rnoet verander. 
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• Aspekte soos volkekunde en taalkursusse kan ingesluit word. 

• Daar behoort 'n skool vir sielkundiges ingestel te word wat intensief en spesifiek 

van die eerste studiejaar sielkundiges oplei. 

• 'n Student sou na die eerste vier studiejare die skool (vir sielkundiges) as 

byvoorbeeld 'n geregistreerde skoolvoorligter kon verlaat. 

• Daar is 'n noue aaneenskakeling tussen die aanvanklike opleiding en die finale 

aflegging van studie om as sielkundige te registreer. 

• Opleiding behoort nie deur enige groep op 'n eensydige wyse aangepak te word 

nie, maar alle belanghebbendes en groepe behoort inspraak in die beplanning 

hiervan te he. 

• Dit is belangrik dat daar ook op streeksvlak oor die opleiding van beraders 

beraadslaag word. 

• Kundiges uit die verskillende kultuurgroepe behoort inspraak in die opleiding van 

multikulturele beraders te he. 

• Dit is essensieel dat die teorie na die praktyk in die opleiding van multikulturele 

beraders deurgetrek moet word. Praktiese opleiding is dus net so belangrik soos 

die teorie. 

• Multikulturele beraders behoort in 'n multikulturele studentekorps, sowel as in 'n 

multikulturele dosentekorps opgelei te word. 

6.8.2 Struikelblokke in die weg van multikulturele berading 

In paragraaf 4.3 is gewys op struikelblokke of die weg van multikulturele berading. Die 

informante het soos volg hierop gereageer: 

Dr Botes: "Dis goed dat jy dit noem, want ek bedoel, in een onderwysstelsel is dit baie 

belangrik dat jy die leefwereld van ander kulture ken: die terapeut wat die leefwereld van 

die ander kulture moet ken. En ek dink dit is miskien een van die dinge wat baie hoe 

prioriteit moet geniet in een stelsel, dat ons dit onder die knie moet kry, sodat jy die regte 

leiding kan gee, die regte voorligting kan gee. Anders gaan dit baie moeilik wees. Jy mag 

dalk 'n probleem identifiseer wat glad nie 'n probleem is nie - wat binne die kultuur 

aanvaarbaar is. Dan kom jy en identifiseer dit as 'n probleem." 
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Prof du Toit: "Ek dinlc dit het baie met 'n gesindheidsverandering te doen. Eerstens moet 

'n mens die boodskap tuisbring dat dit is, dit kan werk en dit is aanvaarbaar. Baie van ons 

onderwysers het ... dit is amper 'n ingeboude weerstand, teenoordie gekleurde gemeenskap 

en om daardie weerstand te oorkom, is al klaar 'n groot stap. Sommige van hulle (in 

skoolsielkundige dienste) het self daardie weerstand. Ek onthou by daardie kongres dat 

mense uit en uit gese het hoe kan jy iemand help van 'n ander kultuur. En jy sal net besef 

jy sal dit moet doen." 

Prof Marais: "Jy moet bewus wees om kennis op te doen, vaardighede op te doen en die 

bereidwilligheid om jou oop te stel. Dis die positiewe aspek daarvan. . . dat hy daardie 

sprong kan waag. Ek dinlc die antwoord wat ek kan gee, sal juis wees om eksklusief vanuit 

'n bepaalde kultuur-dominansie as sielkundige te wil praktiseer in 'n multikulturele 

samelewing. As jy nie die sprong wil waag nie, en jy nog jou eie as beste wil voorbou, 

jou eie sienswyse wil laat geld, as die enigste ... Ek dinlc dan is jy die grootste struikelblok 

vir jouself. Ek praat ook nie van taal nie. Taal is 'n groot struikelblok." 

Dr Muller: "Dis 'n baie moeilike storie. Een van die struikelblokke wat ons op die 

oomblik mee te doen kry, is die toetse wat ons gebruik wat vir 'n ... in die ou terme 

gepraat, bedoel die blanke populasie gestandaardiseerde produkte. Dinlc nou maar aan die 

JSAIS en die SSAIS en baie van die toetse wat ons gebruik, die KODUS onder andere, 

so-aan. Baie van die toetse is glad nie op die swart populasie ontwikkel, is nie vir bulle 

gestandaardiseer nie, bulle was nie deel van die standaardisasiepopulasie nie ... Ek dinlc 

waar 'n mens te doen kry met dienste wat baie persoonlik gerig is soos byvoorbeeld 

terapeutiese dienste en so-aan.. . en dit is nou maar my nederige opinie... dinlc ek 

werklikwaar nie dat 'n terapeut kan aanspraak maak op groot sukses ashy nie deel is van 

die etniese groep van die, sy pasientepopulasie nie. Ek glo byvoorbeeld nou nie 'n Zoeloe

sprekende persoon met 'n Zoeloe-agtergrond sal waarskynlik groot sukses behaal, of sy 

sukses sal waarskynlik gepaard gaan met groter probleme, as by byvoorbeeld nou in 'n 

terapeutiese situasie betrokke raak met byvoorbeeld, se nou maar, 'n blanke alkobolis, jy 

weet en andersom ook. Ek bedoel, wat se sukses gaan ek nou byvoorbeeld he as ek nou 

te doen kry met 'n Xhosa-sprekende persoon wat in die platteland grootgeword bet en daar 

sy bestaan voer. " 
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Dr Landman: "Jy sien. daar is die praktiese probleme. Ek het geen probleem met alle 

bevolkingsgroepe nie, maar jy moet baie seker wees dat jy iemand het, wat op daai vlak 

van die kind kan kommunikeer. So, as daar 'n Zoeloe-sprekende kleintjie kom wat nie 'n 

woord Engels kan praat nie, moet jy sorg dat jy iemand het wat Zoeloe kan ... magtig is, 

wat vlot met die kind kan kommunikeer. Want jy kan nie met horn kommunikeer nie. Dis 

'n praktiese probleem. Ek het nie 'n probleem met die verskillende rassegroepe nie, maar 

ek het 'n probleem as ek nie die taal kan praat nie. 11 

Sintese 

Die informante het die volgende struikelblokke in die weg van multik:ulturele berading 

uitgewys: 

• die berader wat nie bereid is om die sprong te waag om oor kultuurgrense heen sy 

dienste te lewer nie 

• gebrek aan kennis van die klient se kultuur 

• negatiewe gesindhede wat die beradingsproses belemmer 

• kommunikasieprobleme, in besonder as gevolg van taal 

• onvoldoende psigometriese toetse 

• aversie van die klient se kant af 

6.8.3 Eise wat aan 'n multikulturele berader gestel word 

Uit die bestudering van hoofstuk 4 is dit duidelik dat bo en behalwe die normale vereistes 

wat aan 'n berader gestel word, die multikulturele berader bykomende kennis en ervaring 

nodig sal he om in 'n multikulturele opset te werk: 

Dr Botes: "Die eerste belangrike aspek is, jy sal die leefwereld van daardie ander kultuur 

moet ken. Dit is tog baie belangrik. In die tweede plek sal jy ook, wanneer jy die 

skoolsituasie, die leeromgewing, as ek dit so kan stel. .. gaan ook verskil, veral in die 

eerste ruk. Stel jou voor jy moet nou Soweto toe gaan, jy moet daar na 'n skool toe gaan, 

en jy was nog nooit by so 'n skool nie. Dis vir jou 'n nuwe omgewing, 'n nuwe werks

omgewing. Dis 'n nuwe leeromgewing. Dit gaan baie hoe vereistes stel om met die ander 

kulture te werk, om aanklank te vind, hoe om onderhoude met hulle ouers te voer. Dit 
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gaan alles rondom die kultuur. Daai goed gaan definitief nuwe eise stel. Die afneem van 

toetse op ander kulture. As jy dit nog nie van tevore gedoen het nie ... As jy dit nog altyd 

net in jou eie kultuur gedoen het, gaan hoe eise aan jou stel. Dis nou 'n vreemde situasie. 

Jy sal die situasie onder die knie moet kry, sodat jy nie spanning veroorsaak by die kind, 

of die ouer, of die onderwyser self met wie jy 'n gesprek gaan voer nie." 

Dr Msimeki: "Cross cultural counselling is an issue that is required on the agenda. It's 

true, we are living in a multicultural country, it's true that it will be difficult in a new 

dispensation to have a professional handling a client from a particular culture group only ... 

it won't be cost-effective, it will prove even an administrative nightmare ... so the 

counsellor or psycho-educators will have to handle children from a variety of cultural 

backgrounds and they will need to be prepared to function in this multicultural context. 

"Now, that preparation does not mean necessarily conscious training towards a particular 

qualification, diploma, a certificate. The psycho-educators ... and I'm sure that goes for 

the other professionals other than educators ... will be made sensitive to the existence of 

other cultures ... The psycho-educators will be in ... training, be helped to be sensitive to 

their needs, aspirations, their fears of other cultures, to be able to respect clients from a 

variety of cultures and to be able to build it professionally and cognitively." 

Prof Kriegler: "Wel, jy weet, as jy kyk na multikulturele opleidingsprogramme, dan moet 

jy weet daar is altyd drie komponente. Die een is in terme van vaardighede, die ander een 

is kundighede, kennis, en dan is daar ook 'n houdingskomponent, jy weet. Dit is nie iets 

wat jy sommer aan die toeval kan oorlaat nie. So, die opleiding is taamlik intellek om al 

drie daai goed aan te spreek. Dit help nie 'n ou weet alles, maar is eintlik 'n rassis in sy 

hart nie." 

Prof Marais: "Daar is, dink ek, een groot grondwaarheid en dit is dat die berader, of 

begeleier, of terapeut sal bereid moet wees om andersheid, of antler se kultuurverskille te 

aanvaar. Hy moet bereid wees om die sprong te waag, sonder om uit sy eie kultuur neer 

te sien, maar dit op 'n ooghoogte te sien en die antler persoon se andersheid te kan 

respekteer en te kan aanvaar. En daarmee wil ek dan se: daar is drie belangrike dinge, en 
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dit is dat ek, as Marais, en watter terapeut ookal, moet bereid wees om bewus te wees van 

die verskille. Ek moet 'n gevoeligheid ontwikkel. Dit moet nie vir my vreemd wees nie, 

dit moet nie vir my afskrik nie. Ek moet 'n affiniteit he om dit te kan beleef. En as ek dit 

uitgemaak het, dat dit nie meer vir my snaaks is nie ... Swart is nie meer snaaks nie, nie 

dat ek kleurblind is nie, ek aanvaar dit in 'n grootsheids. Ek het 'n volwassenheid bereik 

daar. Dan moet ek vir myself kan se, goed nou moet ek kennis opdoen, en as ek kennis 

opgedoen het van daardie ander kultuur en in die ander etnisiteite, dan moet ek vaardig

hede ontwikkel. En dis waar opleiding nou inkom in daardie ding waarvan ek bewus word, 

waarvan ek kennis opdoen, om die 'skills' te ontwikkel, om dit behoorlik te kan beheer. 

Met ander woorde, as ek met 'n Tswana te doen kry, dat ek kennis van sy kultuur opge

doen het. Dat as hy op 'n sekere manier reageer, dan moet ek nie vanuit my Maslov, 

vanuit my Freudiaanse, of van watter beskouing ... maar dat ek na horn gaan kyk in 'n 

bepaalde konteks as 'n Tswana. So, ek gee erkenning aan horn. Ek is bewus van horn. Ek 

ken horn. Ek het vaardighede. So, dis vir my belangrik dus, om daai sprong te kan waag 

om te aanvaar, andersheid te aanvaar om die bereidwilligheid te he om ander kulture te 

leer en te verstaan. As 'n ou dit nie kan doen nie, is ek bevrees, is hy met 'n verkeerde 

storie besig. 'n Wit ou kan nie vanuit 'n wit konteks met 'n swart man gaan werk nie." 

Mnr Mathebula: "Well, I mentioned a long term program that of actually going back to 

our drawing board for educational objectives, or our future educational objective direction. 

That we move to work on those objectives that are realistic, because now the realities that 

separate us, are no longer there. So the person must be prepared before service. But now 

certain people who are already in service, well, you cannot take people back there in the 

institution, but certainly certain programs can be followed to make them adapted, to make 

them cope. Programs such as the organizing and courses, in service training courses. 

These will be courses for instance which try to sensitise them to different culture groups, 

especially the groups they shall be working with. But maybe, a program could be develop, 

a more uniform kind of program that can be used almost anywhere inside, regardless of 

what kind of language group that you are ... I think us, as Blacks you know, don't have 

much problem from moving from one culture group to the other, as long as you have the 

language proficiency of the other ethnic group. There is not much problem, because we 

share so much in our culture. But where I foresee a problem, is between the different 
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racial groups, between Black and White, between, say also Blacks and Indians, or Whites 

and Indians. 11 

Ondanks die veranderinge en vemuwing op staatkundige vlak, is daar volgens mnr 

Mathebula nog steeds verskille aanwesig wat 'n beduidende invloed uitoefen: "When you 

are looking at the realities, we are not living together, the differences are still there. I 

mean, you look for instance at the colourds, even in the way the tricamerial system, the 

parliament, but some of them are quite closer to the African blacks ... so there are certain 

difference and also certain commonalities between the different groups. So a program will 

be designed especially to sensitise people about the other racial groups ... So, also now, 

if you want to connect the places that form a little group, your schools and our schools, 

because anyway that's perhaps one geographical boundary and we work together. Can you 

see that we need a ... constructing, you know. in your position where now, all of a sudden, 

when in the past you working solely within your confines, but now you are exposed to 

different groups and then we can expect the majority of Blacks you know, in your area. 

So which actually carry the implication of competency within those groups. One major 

aspect is actually: how are your attitudes towards these people? How are ... what is your 

knowledge regarding these people? ... Like, maybe a Black child looking down and you 

think he's astounded, meanwhile he's showing his respect ... we people will have to be 

exposed to the other culture and in effect, to a certain extent, also language, some kind 

of a language, even if it need one language, learn about it. 11 

Dr Landman: "Dis ... dis 'n enorme storie. Ek kan nie sien dat dit baie gaan verander 

nie ... ek kan nie sien hoe dit gaan verander nie. As ons met elf tale gaan sit ... daai outjie 

kan veral in die laer klasse, jy weet, hulle begin eers in standerd 3 deur middel van Engels 

onderrig word. Hoe ... dit moet 'n ou wees wat daai taal vlot kan, wat die ouens ken, wat 

die taal moet ken. Veral as jy die laer vlak is. Ek kan nie dink dat, dat jy al hierdie 

blankes kan gaan vat wat nou sogenaamd goed onderle is in remediering, ensovoorts, in 

die swart skole gaan gebruik nie. Jy kan dit miskien baie hoog aangeskryf wees, maar jy 

gaan dit nie, jy kan nie selfs tot 'n st 6-kind ... Dit is die taalverspringer, dit is die 

probleem met taal. Ek weet nie of dit gaan verander nie. Dit gaan 'n emstige probleem 
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wees ... Jy kan onmoontlik van blankes verwag om op die laer vlak ... want hulle kan nie 

die taal praat nie, hulle kan nie die taal lees nie." 

Sintese 

As gevolg van die multikulturele aard van die Suid-Afrikaanse samelewing, is dit koste

effektief en ook administratief sin vol om multikulturele berading te verskaf. Die 

informante het die volgende uitgelig as belangrike eise waaraan multi1culturele heraders 

moet voldoen: 

• die multikulturele berader se houding en gesindheid is van deurslaggewende belang 

• die multikulturele berader sal die kultuur van die klient moet leer ken en verstaan 

• die berader sal vaardighede moet ontwikkel om oor kultuurgrense heen te werk 

• in die Suid-Afikaanse situasie sal die berader die omgewing waaruit die leerling 

kom (en wat vir die berader waarskynlik 'n vreemde wereld is), moet leer ken 

• die berader sal 'n volwassenheid ten opsigte van kultuurverskille moet bereik en 

vanuit daardie perspektief die berader/klient-verhouding stig 

6.8.4 Tradisionele versus 'n Westerse benadering in berading 

'n Belangrike vraag in multikulturele berading is of daar voortgegaan moet word met die 

meer Westerse terapeutiese benadering, en of die meer inheemse, tradisionele heradings

vorme in werking gestel moet word. Die informante het verskillende menings hieroor: 

Dr Botes: "Wel, ek se, soos iemand anders se, ons is op pad na die jaar 2000. So, ek 

dink ons sal seker in daai rigting moet dink. Ons is op pad na die jaar 2000. Kyk al die 

tegnologie wat ontwikkel. Ek bedoel, ons kan tog nie ... maar ons kan nog al die tyd in 

aanmerking moet neem ... met ander woorde, die modelle wat ons ontwikkel, dit salons 

ook in aanmerking moet neem, die omgewing wat jy in werk, jy sal dit altyd in 

aanmerking moet neem. Jy kan dit nie ignoreer nie. Maar ek se, ons is op pad na die jaar 

2000." 

Die ondersoeker het aan dr Msimeki gevra of daar 'n verskil tussen Afrika-sielkunde en 

die Westerse henadering tot sielkunde is. Hy is die volgende mening toegedaan: "You see, 



239 

when you talk about Western psychology... we are talking about a particular view of 

particular key persons in history who have shaped, who had the lasting influences in 

psychology ... When you are talking about Western psychology in broad terms, we are 

talking about philosophical, medical, financial, economic and other ideologies that were 

trickling in this countries, could be the Soviet Union, could be America, could be 

wherever ... When we are talking about psychology in Africa, or African psychology, or 

psychology in the third world and so on ... we are also talking about ideologies, beliefs and 

values that have come to shape the way people think ... the way people do their things. So 

in those broad terms, we then have an African psychology and an European, Western 

psychology, in those broad terms ... But if we are talking about things that move humanity, 

that people who will have feelings and thoughts wherever they are, that they are 

motivated ... then we are talking about a common psychology for the human. In that sense 

it doesn't make sense to talk about Western psychology or about African psychology ... or 

Oriental psychology. " 

Ten opsigte van die rol van die tradisionele geneser huldig dr Msimeki die volgende 

mening: "It's true that if we are going to fashion a new education system for South 

Africa ... we must look at all the factors in the system ... and psycho..OOucational services 

that we are talking about... pretend that there are no charity or remedial programs that 

exist except the Western programs and the Western services ... and that's not true. The fact 

of the matter is, there are ..• to a substantial degree, there are various services that exist 

for remediation, for curative purposes and so on ... and the education system will have to 

contend with this. The traditional healer ... the question is: what role can he play? He will 

have to play a very. very key role, particurlary in psycho-educational services... Of 

course, where we deal with psychology, we are dealing with the human mind... The 

traditional healer who will have to come to the teacher ... but how he comes in, should not 

be something that is done artificially. If we realize that our pupils consult, or their parents 

consult the traditional healer, and we do ... then we might want to know from the healer 

why Johnnie or Mary or whoever ... what cause them to stay out of school... We should 

not have a traditional healer at the clinic just for the sake of having a healer there, or 

bring the healer officially there ... the healers wouldn't come there anyway ... But we must 

recognise their role where their role are actually obvious ... where their service can be 
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included ... And if pupils want to go and consult a healer, wherever they are, the teacher 

counsellor will have no right to say you go and consult the spesialist at the psycho

educational centre and don't go to the traditional healer. That counsellor will act very 

unprofessionally and he will be violating the right of the child. So if a child, or the child's 

parents want the child to go and see a traditional healer, that must happen ... But what we 

cannot do, is to keep the traditional healer from psycho-educational services, where in fact 

the healer is rendering a service ... and that doesn't go for traditional healers only. It goes 

for spiritual healers, it goes for paramedics and paramedical services ... " 

Prof Kriegler: "Ek dink altwee, ek dink altwee moet daar wees. Daar is baie raakpunte. 

Jy weet, byvoorbeeld hipnose. Hipnose is in baie kultuur oordraagbaar en is ... daar is baie 

ooreenkomste tussen hipnose soos in 'n Westerse tipe van model en wat tradisionele 

genesers doen, jy weet. Maar dit word nie aangespreek in die opleiding nie. Ek weet nie 

hoekom is hipnose nie in die opleiding nie, in die eerste plek. Maar dit is nie daar nie, en 

ek dink ons opleiding is in die geheel geneig om heeltemal te akademies te wees ... amper 

verkramp Westerse idees, byvoorbeeld epistemologies, ne, en antropologies gaan ons vir 

die mees rigiede soort van modelle en gedagtes. Daar is eintlik nie in ons opleiding plek 

vir ander maniere van ken nie, ne. So, ons glo dat niks wat nie met 'n eksperiment kan 

bewys nie is nie kennis nie. Daar is ander maniere van ken, want die oomblik as jy 'n 

ander soort van epistemologie begin inbring, moet jy maar ... jy weet van Oosterse 

maniere van ken? Jy moet begin kyk na die alternatiewe genesingsmodelle, soos in die 

Suid-Amerikane, jy weet die Suid-Amerikaanse Indiane, Hindoei'.sme ensovoorts. Dit is 

as jy so 'n bietjie los begin kom, dan kanjy begin kyk na alternatiewe terapeutiese vorms, 

ook wat outomaties meer oordraagbaar is na ander kulture. Jy weet hierdie tradisioneel 

Westerse: sit jy nou daar en gesels oor jou probleem ... dit werk nie so maklik viral die 

kulture nie." 

Prof du Toit: "Ek weet nie. As jy gaan kyk na wat is modern. Dit is maar gebaseer op 

baie eenvoudige, alledaagse dinge. Dink nou maar aan spelterapie, jou gespreksterapie. 

Dit is nie so gesofistikeerd nie. Ons maak dit gesofistikeerd. Maar mens kan dit op 'n heel 

eenvoudige wyse aanwend. As 'n eenvoudige vrou in die platteland vir iemand emosioneel 
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ondersteun, wat 'n probleem het, dan is dit niks anders as terapeutiese hulp nie. Is dit so 

gesofistikeerd?" 

Prof Marais: "Korn ek probeer dit so beantwoord. Dit is 'n gevaarlike ding. Vra maar 

vir swart manne in swart skole, dan se hulle: ons wil nie graag julle witmense in ons swart 

skole he nie. Want julle is besig om ander waardes en norme aan ons kinders oor te dra. 

Ek is aan die een kant bly om dit te hoor, aan die ander kant dra hulle pakke klere en ry 

in Mercedes Benze rond, wil hulle Westers wees. Dit lyk vir my baie keer so. Hulle wil 

baie graag tradisioneel hulle wapens in Johannesburg dra, maar hy wil 

ook baie graag Westers wees." 

Mnr Mathebula: "The issue of tradition is important with knowing the peoples' philo

sophy of life. Certainly, our philosophy of life is different from what we learned in the 

foreign books, which comes from America, that we follow in studying psychology within, 

you know, within the Western oriented philosophy there. In therapy or counselling 

everything is Western.. . I remember that.. . I used to like to expose what difference are 

there to the African Black's philosophy and the Western philosophy. And in effect also 

give me the implications of psychoteraphy on our diagnosis understanding, as well as our 

therapeutic mentalities. But let me also tell you that while you can talk about these 

differences, one has to consider certain other poses within our culture, within our life, 

traditional way of life which actually works hard towards acculturating us to continue to 

work and weigh Western styles of thinking and dreaming. And I even think that right now, 

that we are in the new dispensation, which is a post-apartheid dispensation, we are perhaps 

getting to a faster mode of our acculturation, by that I mean that we are gradually making 

a departure from our cultural orientation with tradition, because we are getting to more 

common research ... I for one, who don't see room for traditional healers in education or 

even our supportive service, meaning psychological service. I have not seeked a room for 

them. I do not even clear a foothold for them, actually, to my mind, they don't have any 

room. Well, I'm saying these from a number of factors, because I cannot wolfed my 

Christian standpoint. What I'm trying to say, in other words, I think what I'm saying here 

comes from my Christian belief. You know, belief is a reality, because it determines how 

you believe, what you believe in ... lets look at the example of the initiating school. Have 
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you heard about it? Initiation ritual which aim at preparing pupil for transition to other 

groups, in other words, the pupil, boy for possible other group as men, also girl for 

possible other group as women. If you look at that school. .. that education is supposed to 

operate there, but now you find that the kind of education which is there, compared to the 

formal educational, even informal education here, that is reduced to other countries. You 

find that that kind of education is very inferior, you know not scientific, it has very little 

to offer to the pupil." 

Dr Muller: 11Ja, ek weet nie of dit teenoorgesteldes is nie, maar ek dink dit is waarskynlik 

verskillende punte op 'n lang kontinuum, of ek hou daarvan om so daaraan te dink. 

Anderste gaan 'n ou half deurmekaar raak, jy weet, as 'n mens dink aan twee uiterstes, 

of twee pole. Ek dink definitief so. Ek het gister met 'n swart man ... het ek nou 'n 

geselsie gehad, toe praat ons nou van hulle tradisionele geneeshere, die sangomas en die 

groat rol wat dit nag in hulle gemeenskap speel. En alhoewel ans miskien nou, ek 

definitief, 'n baie, baie geringe kennis het van die waarde van die sangoma en wat dan ... 

6f wat sy dan nou doen in 'n terapeutiese situasie. Ek dink dit is van belang dat ons meer 

weet daarvan en indien dit dan die wyse is om 'n sekere populasie te bereik en te help, 

dan moet dit eintlik deel word van jou kursus op universiteit. 11 

Na aanleiding van hierdie gedagtes van dr Mfiller het die navorser die opmerking gemaak 

dat hier sprake is van radikale veranderinge, waarop hy soos volg gereageer het: "Ja, ons 

is besig met 'n radikaal nuwe Suid-Afrika. Ek is 'n praktiese persoon, 'n ding wat werk, 

hy werk. Dit maak nie saak vanwaar af hy kom en in watter inset jy moet lewer nie, as 

die eindresultaat goed is, dit is wat jy beoog het, dan is daardie metode van toepassing. 

Dit geld. As dit 'n toordokter is wat jou kan help, wel, jy is gehelp. 11 

Dr W J van Zyl: "Ek dink dit gaan nie 'n kwessie wees van moet ans in die rigting, of 

moet hulle in daai rigting beweeg nie. Maar daar behoort 'n beweging te wees na 'n 

gesamentlike punt of raakpunt op hierdie kontinuum wat ons het van 'n Afrika-kultuur 

teenoor 'n Westerse kultuur. lewerste moet ons 'n kontakpunt vind waarheen ans beweeg. 

Ons sal van die Westerse kant af moet aanpas, ans sat ook die Afrika ... sal ook moet 

aanpas, meer na die Westerse kant toe. En namate daar ontwikkeling in ons land is, dink 
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ek, gaan ons nader na 'n punt toe kom waar daar nie meer sprake gaan wees van die is 

dit en daardie een is dat nie. Jy gaan 'n plek kry, 'n gemeenskaplike krag waarop jy 

werk." 

Sintese 

Uit die bostaande response van die informante is dit duidelik dat bier nie 'n enkelvoudige 

antwoord is nie. Die beskouinge van die verskillende informante oor 'n tradisionele versus 

'n Wester.se benadering kan soos volg saamgevat word: 

• Ons is op pad na die toekoms en ons moet dus ons beradingstegnieke en hulpver-

leningsvorme laat aanpas by nuwe ontwikkelinge. 

• Die Westerling kan met sy manier van berading antagonisme by ander kulture wek. 

• Tradisionele genesers, soos die toordokter, kan 'n waardevolle bydrae lewer. 

• Daar is nie werklik 'n diepliggende verskil tussen die Westerse en die meer 

tradisionele vorm van berading nie. 

• Die Westerse en die tradisionele beradingsvorme is twee punte op 'n kontinuum 

en die oplossing le daarin dat hulle nader aanmekaar moet beweeg totdat 'n 

gemeenskaplike kontakpunt bereik is. 

• Beraders kan 'n beswaar he teen die tradisionele geneser of toordokter, omdat dit 

teen godsdienstige oortuigings indruis. 

• Hoewel daar in die breer sin tussen W esterse en Afrika sielkunde onderskei kan 

word, berus alle sielkunde egter op die gemeenskaplikheid van menslike ervaring, 

behoeftes en motivering. 

6.8.5 A.kkulturasie 

In Suid-Afrika is daar groot landelike gebiede waar die meer tradisionele leefwyse en 

gebruike nog voorrang geniet. In stede het daar egter al in 'n groot mate verwestering en 

akkulturasie plaasgevind. Hierdie hele aspek het 'n sekere invloed op berading. 

Dr Botes: "Daardie Zoeloekind (in Zoeloeland) is baie meer tradisiegebonde, terwyl die 

kind in die stad is baie meer verwesters. Dis bier waar ek se ... maar dit kan nou wees dat 

jy byvoorbeeld in die skool 'n kind gaan toets wat by 'n model D-skool is ... Uit die aard 
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van die saak gaan daardie kinders, wat 'n heeltemal 'n ander blootstelling het as daardie 

kind in Zoeloeland daar tussen die berge ... dit is tog logies, daar is definitief 'n verskil 

daar. Daarom seek weer, die dienslewering van die opvoedkundige diens gaan grootliks 

bepaal word deur die omgewing. Met ander woorde, as dit in Johannesburg, PWV-gebied 

is, en jy stel mense aan, gaan die eise anders wees as die eise wat gestel word aan die 

ouens daar in Natal by Eshowe, of waar ookal, Babanango of Ulundi. Jou kundigheid sal 

anders wees." 

Ten opsigte van verskille as gevolg van akkulturasie. het dr Msimeki soos volg gereageer: 
11 

••• There will be differences due to acculturation. Let me say a boy that grows up in the 

rural area would not have same experiences in many ways as the boy that grows up in 

Johannesburg ... But I mean, for them to actualise their potentials effectively, it will be for 

them to take into consideration those things that influence them and ... serve actually them 

in that context... But classes will also come into the picture... We are going to see 

emerging a clear distinction between and among classes. The class of a child of a rural. .. 

and poor family, white or black will have the same common experiences ... they will have 

grown up among fertile vegetation and so on ... Now, the child of a professional, a 

medical practitioner ... whatever race they belong to ... the same class, they will have 

common experiences, having BMX's, having roller skates, they will be going to exquisite 

private schools and so on ... So, we will have a class distinction emerging that (will be) 

cutting across racial. .. and other areas, and psycho-educational services must take care of 

that. II 

Prof Kriegler: 11Jy moet in ag neem, ons lewe in 'n samelewing wat akkulturerend is. 

Daar is enorme magte en die tendense is in die rigting van verwestering en verstedeliking. 

So, jy gaan altyd jou klient moet plaas op 'n kontinuum, want ek sien dit as een van die 

faktore wat jy in 'n transkulturele situasie altyd moet in ag neem. Is jou vlak van 

verwestering van jou klient ... jy weet, dit is ook maar in enige situasie so. Ek bedoel, ons 

werk met blankes wat van die plaas af kom, van 'n Vrystaatse plaas af kom, wat eintlik 

nog nie blootstelling gehad het aan sielkundige praktyk of manier van dink nie. Dan werk 

jy anders, as wanneer jy sien iemand wat universiteitsopleiding gehad (het) en 'n mate van 

blootstelling het aan dwelms, byvoorbeeld. So ek dink as jy rustig begin kyk na die 
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multikulturele paradigma, dan is dit eintlik ook verrykend wanneer jy met enige klient 

werk, want dan begin jy sensitief raak vir die kultuurveranderlikes wat elke inter

persoonlike situasie soort van, jy weet, raak: ouderdom, geslag, opleidingspeil, affiliasie 

aan groep, godsdiens, jy weet, affiliasie aan politieke party, ensovoorts. Al daai goed is 

kultuurveranderlikes wat jy in elke situasie, in elke terapeutiese situasie moet oorweeg." 

Prof Du Toit: "In die eerste plek, ek dink nie ons moet te veel klem plaas op die Zoeloe 

nie, of ek bedoel op enige spesifieke kultuurgroep nie. In Soweto leef Zoeloes en Sothos 

en Xhosas en noem maar op, hulle leef saam. Vir hulle is kultuur geen probleem nie. Dit 

bring geen verwydering tussen hulle nie. Hulle gaan saam skool, hulle doen alles saam, 

hulle verkeer saam. 

"Hulle kulture het so ineengestrengel dat die verskil tussen hulle en tussen swart en wit ... 

maar dit het die apartheidsbeleid geskep. Ons maak of kultuur so 'n vreeslike probleem 

is. Dit is nie so 'n vreeslike probleem nie. As daardie skool se span en die kliniek wat 

hulle bedien, met mekaar op 'n funksionele en effektiewe wyse saamwerk, sal jy vind dat 

die kultuur wat ons so uitlig as die danige groot probleem, nie so 'n groot probleem is nie. 

"Ek dink waar die konflik kom, is dit die skoolstelsel se skuld. En soos 'n kind in die 

platteland, se Zoeloeland, en hy kom dan skool toe, en hy word daar gekonfronteer met 

'n skoolstelsel wat glad nie voortbou op sy leefwereld nie ... Die wiskunde, die lees, alles 

is vir horn vreemd. Dit bou nie voort op die basiese ervaringswereld. Dan kom daar 

konflik. Maar ons behoort te sorg dat daar nie 'n konflik is tussen die kind se spontane 

alledaagse leefwereld en die skool nie. Daardie twee wereld moet nie geskei wees nie." 

Dr W J van Zyl: "Jy sal ook in die huidige woongebiede, soos hulle noem, 'townships' ... 

kry jy geweldige groot verskille. Daar is die dele waar hulle rerig in plakkerhuise bly, 

daar is nie elektrisiteit nie, of niks nie. Hy weet nie hoe lyk 'n skakelaar nie, teenoor die 

leerling wat uit 'n huis kom van die hoe klas inwoner van so 'n woongebied, wat in 'n 

groot luukse huis woon met elektrisiteit en televisie en al die tipe van dinge, wat 'n baie 

breer agtergrond het, baie minder, of sal ek se wie se milieu groot verskil van sy buurman 

wat aan die anderkant van die straat bly in 'n plakkerhuis." 
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Sintese 

Dit is uit bostaande menings van die informante duidelik dat akkulturasie reeds op groot 

skaal in Suid-Afrika en in veral die stedelik:e gebiede plaasvind. Akkulturasie het 'n 

besliste invloed op die beradingsproses: 

• 
• 
• 

• 

'n Leerling se akkulturasievlak word in 'n groot mate deur die omgewing bepaal. 

Die berader se benadering sal deur die leerling se akkulturasievlak beiilvloed word . 

Daar is verskille ten opsigte van akkulturasie tussen die kinders wat op die 

platteland opgegroei het, teenoor die kind uit die stad. 

Ook in stedelik gebiede kan daar akkulturasie-verskille tussen kinders uit dieselfde 

bevolkingsgroep ontstaan. 

• .Klasverskille is besig om in Suid-Afrika te ontstaan wat oor rasgrense heen sny. 

6.8.6 Sielkundige toetsing in 'n multikulturele opset 

In die evaluering van 'n leerling kan die opvoedkundige sielkundige en skoolvoorligter van 

sielkundige toetse gebruik maak. Die standaardisering en toepassing van sielku.ndige toetse 

in 'n multiku.lturele bedeling lewer egter bepaalde probleme (vgl par 4.7): 

Dr Botes: "Ja, maar daar sal weer na gekyk moet word. Ek glo nie dit is voldoende nie. 

Daar is heelwat probleme ook gewees rondom die standaardisering van die toetse. So, daar 

sal weer na gekyk moet word. Want, onthou nou, as ons een stelsel gaan he, kan ons tog 

nie verskillende norme he nie. So, daar sal weer gekyk moet word daarna. Maar, om vir 

jou 'n voorbeeld te noem ... die itembank. Onderwys en Opleiding se itembank is 

gestandaardiseer by swart skole. TOD s'n is gestandaardiseer by blanke skole. Nou, daai 

norme kan dalk geweldig verskil. Die Suid-Afrikaanse toets, SATB vir st 5, die skolastiese 

aanlegtoetsbattery wat ons toepas vir st 5/st 7-vakkeuses, skoolkeuses, is gestandaardiseer 

vir ons leerlinge. So, die norme en goed is daarvolgens uitgewerk. Daar sal weer na gekyk 

moet word." 

Oor die kwessie van een toets vir alle bevolkingsgroepe, of veTNkillende toetse vir 

verskillende bevolkingsgroepe, het dr Botes horn soos volg uitgelaat: "Dit is 'n baie 

sensitiewe saak. Ek praat nou soos wat ons kliente, waar ek nou werk met Onderwys en 
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Opleiding ... Hulle mening is dat daar een toets moet wees. Maar dit kan kinders baie ... 

dit kan die kind benadeel, maar nou voel hulle as jy verskillende toetse gaan he, dan 

diskrimineer jy. So, daar sal navorsing hieroor gedoen moet word. Maar ek het by meer 

as een geleentheid gehoor dat mense maak beswaar dat daar verskillende toetse is. Maar, 

as jy nou net die verskillende kulture in aanmerking neem, dan gaan jy die kinders regtig 

benadeel." 

Dr Msimeki: "I think there will be a variety of instruments that will be employed in the 

multicultural context. There will be some instruments that will be cultural specific ... if it's 

done without any malicious intent and without any negative political connections. Such an 

instrument can be cultural specific, even specific to regions and geographical context, 

there's nothing wrong with that ... but then there will also be instruments that will have 

to cut across cultures and in an effort ... particulary in our country ... because inevitably 

we are educating our children to function in a South African context and it should be 

within our scope, in our vision, to structure instruments that will be able to assess children 

across cultures so that these children can go and perform effectively in a broad South 

African context. So there will be some instruments that will be made culture specific, that 

will remain specific to geographical areas ... to regions, communities and so on ... it's 

possible. Then there must be instruments and there must be conscious effort to structure 

instruments that will evalute children across cultures ... if in fact the bulk of evaluation that 

goes on in schools, is across cultures. If you are going to do a matric exam in biology, 

or in geography, or even in Afrikaans, or whatever ... whether you are Jewish, Sotho, or 

Zulu et cetera ... you have to go and do the test. They do it and it functions ... so pupils 

are already functioning along multi- or cross-cultural lines." 

Prof Du Toit: "Ek weet werklik nie wat die antwoord is nie. Ek dink ons sal dit met die 

tyd saam moet leer. Wat ek wel weet, is dat ons sal 'n bietjie weg moet beweeg van die 

IK-toetse. En dat ons dit nie eintlik meer so baie moet toepas nie. Maar dat ons Hewer 

moet dink aan kurrikulum-gebaseerde toetse om te kyk watter kind vorder nie op skool 

nie. Met ander woorde, 'n baie meer funksionele benadering en nie probeer om 'n IK

toets, wat soms in elk geval nie altyd geldig is, en wat in elk geval weerstand opwek, dat 

ons dit dan maar liewer minder toepas ... Ek dink ons moet baie meer funksioneel evalueer 



248 

of assesseer, of wat ookal, deur middel van kurrikulum-gebaseerde toetse en deur middel 

van 'n siftingstoets. " 

Op die vraag of vaskillende toetse vir ve-rskillende bevo/kingsgroepe nie diskriminasie is 

nie, het prof Marais horn soos volg uitgelaat: "Nee, ek dink ... ja, goed, as hy natuurlik 

nou van die standpunt uitgaan dat 'all people for all people are alike', daar is nie 'n 

verskil nie. As ons van die uitgangspunt gaan beweeg dat jy gee erkenning aan die 

individuele verskille, dis my uitgangspunt." 

Ten opsigte van kultuurvrye toetse gee prof Marais die volgende mening: "Dit is die 

neiging deesdae, ne. Maar nou stel jou 'n kultuurvrye toets (voor): jy het 'n gesiglose 

mensie, hy het nie kroeshaartjies nie, hy het nie reguit haartjies nie, hy het ook nie oe nie, 

en jy trek vir horn 'n wit jas aan en 'n stetoskoop en hy werk met 'n pasient, ek dink dan 

aan 'n vraelys... maar daardie ou, hy werk en bly in Venda, bly in 'n landelike 

omgewing. My antwoord is nee. Ek is bang vir kultuurvrye toetse, dit moet kultuureie 

wees. Dit moet ons eie wees. Watter beroep beoefen ons Wes-Transvalers? 'n Ou wat 

hier bly, hoef nie noodwendig in Johannesburg te gaan werk nie, kan Wes-Transvaal horn 

akkommodeer en as hy dan elders moet heen gaan, moet hy weet dat hy is onderhewig aan 

daardie bepaalde werk en omgewing. So, ek is baie sterk streeksgebonde en kultuur

gebonde. Ek wil amper se, ons kan nie vir swartes een iets gaan saamstel nie, want hy het 

'n bepaalde sienswyse ... So, ek is baie sterk daarop ingestel 'n Xhosa moet psigometriese 

toetse ontwikkel vir die Xhosa-bevolking." 

Mnr Mathebula: "I think it is an important question, how do we solve it in terms of 

providing an instrument that is valid to each and every child, how do we solve this 

problem, by providing each ethnic group with their own tests, or their own norms? I 

think the answer is not in different instruments. I'm saying that we need to develop culture 

fair tests. You know, research has proved that you can actually be able to develop culture 

fair tests, tests that I think can be fair to each and every culture. Look, I think also what 

used to create a distinction between different cultural groups was the fact that we were 

separate, for instance, some would be exposed to something else than another group to a 

different group. So, that actually created, in other words, differences in terms of the 



249 

environmental learning, you know... So now. but what is needed now, or what is 

happening now? There is more integration, we will share in one environment, we shall 

be in one school, that's eliminating most of the differences that magnified differences ... 

If they are on the same economic level, economic status, certainly the world are one, in 

other words, you no longer will find those differences that you were use to find in the 

past. So they greatly been avantaged, they're making use of one instrument, because, in 

other words, in taking the culture fair test, it won't be a difficult task, it won't be a hard 

task to attain. 

"So now, but I think while trying to think of developing one common instrument ... but 

I'm not advocating that ... I'm saying you must remain sensitive to those groups, for 

instance, who will be still, separated by nature, of where they situated, where they live. 

Right now we are in the new South Africa which has abolished the Group Area Act, but 

still people are separated differently, some are in the rural areas where they don't meet 

with other groups. I like the kind of research that was ... testing the effect of language, the 

effect of language ... on test performance. They had the hypothesis there, if children are 

testing in the medium of their own language, they will perform better than when they are 

tested in the language which is not theirs, which they are not using every day. 

"When developing our instruments, our psychological instruments, we must, while sticking 

to a common instrument, one test for every population group, we must for those other 

groups develop instructions in the pupils' mother tongue so that they are not disadvantaged 

by the language ... And again, of course, should we think that these very children are 

members of different groups, in other words, they don't have common experiences, they 

don't have common culture ... as it was the case. I think there must be separate norms for 

the different groups ... but to take advantage of the differences that are there, have a 

separate normgroup ... of each child that when making interpretations of his performance. 

We set account of all the nuances which obtains being in his own culture by actually being 

given the different norms. But otherwise, I'm for one instrument, but in the adjustment 

that lets have different norms for the different groups, you know, as long as it can be 

proved that these groups are different ... Like in the past, you know, we had effort put on 

our differences than our commonalities, that's why our difference, seperation was more 
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accentuated. But right now, while trying, you know. . . build what is about... lets try 

actually to be fair, to be fair in whatever we do, whatever instrument we involve, develop 

or construct, let's try and pursue the objectivity of fairness ... think that's the one, then we 

answer problems in our multicultural system. 11 

Dr Muller: "Ek dink so gou as moontlik sal groot instansies soos die RGN seker moet 

werk daaraan om daardie toetse ook vir die anderskleuriges, etniese groepe gestandaardi

seerd te kry, sodat dit darem 'n vergelykbare norm het as wat ons nou het ... Ek stel ook 

nie eintlik voor dat ons 'n toets het vir elke etniese groep nie, maar ek stel wel voor dat 

etniese groepe in die standaardisasiepopulasie ingebou moes gewees het, of moet word by 

nuwe toetse, sodat ons dieselfde norme kan he vir 'n Afrikaanssprekende witman, en ook 

vir 'n Xhosa-sprekende swart man." 

Op die vraag of kultuurvrye toetse moontlik is, het dr Miiller soos volg geantwoord: "Ja, 

daar is baie kultuurvrye toetse wat sogenaamd dinge meet wat, wat nie beinvloedbaar is, 

wat nie beinvloed word deur kultuur nie, so ek neem aan dit is seker, dit is seker 

moontlik. Dit is seker so dat die verbale gedeelte van so 'n toets seker nie ... jy sal seker 

nie kan ontkom aan die idee van dat 'n Xhosa-sprekende persoon daardie gedeelte in 

Xhosa behoort te kan lees nie. En dat 'n Afrikaanssprekende persoon daardie ding in 

Afrikaans te probeer, of te kan lees nie. Maar die standaard van die vrae en die waarde, 

of die gewig wat daardie vraag het, in daardie bepaalde toetsprodusant ... " 

Dr W J van Zyl: "Korn ons begin by jou laaste vraag, kultuurvrye psigometriese toetse 

volgens die Westerse modelle is nie moontlik nie. Ons bedryf in Suid-Afrika, afhangende 

vanwaar jy gestudeer het ... vertrek jy vanuit 'n Europese vertrekpunt of 'n Amerikaanse 

vertrekpunt. Nou, die twee stelsels kom uiteindelik by dieselfde ding uit, maar hulle het 

verskillende punte van vertrek. En dit is ook wat die W esterse wereld aanbetref, kultuur

gebonde toetse. Van die kollegas waarmee ons nou te doen gekry het ... daar is glo 'n span 

van Vista-universiteit en ander universiteite ... waar daar nou groot hoeveelhede van die 

Afrika-kulture is, se dat daar in Suid-Afrika en Afrika 'n Afrika-sielkunde moet ontwikkel 

word, wat 'n heeltemal ander kultuur is. Vir die huidige en in die oorgangstadium salons 
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moontlik van verskillende tipe toetse moet gebruik maak, omdat die kultuur 'n belangrike 

rol speel." 

Op 'n vraag van die navorser of dit nie as diskriminasie geinterpreteer kan word nie, het 

dr WJ van Zyl soos volg geantwoord: "Dit is so, dit is die gevaar wat daaraan verbonde 

is, dat jy gaan beskuldigings kry, want byvoorbeeld in Amerika kry jy baie keer gevalle, 

of dit kom dikwels voor, dat 'n sielkundige toets 'n Neger en dan se hy: ja, maar die toets 

wat jy gebruik het, is vir 'n Westerling ontwikkel en jy moet nou vir my bewys dat (in) 

daardie toets nie teen my gediskrimineer is nie. Daardie ouens meen vir sekere skole is 

hy uit om vir hulle hierdie dekking te gee. Nou, ek hoop nie ons kom in Suid-Afrika ook 

in die stadium dat ons dit gaan doen nie. Ek wil graag sien dat in die toekoms, tien, 

vyftien jaar of meer, miskien vorentoe, ons wel by toetse sal uitkom wat 'n uniformig 

kultuur ... of kom ons se maar kultuurvrye toetse kon wees. Maar dit sal alleen gebeur as 

ons van alle kante af nader na mekaar toe sou kon beweeg ten opsigte van die kulturele 

agtergrond, die dinge wat ons in die daaglikse lewe sien. As ons kyk na aanlegtoetse en 

al die antler identifiseringstoetse wat op vol waameming staatmaak, dan behoort ons te 

kom by 'n plek waar, ongeag jou kulturele agtergrond, jy 'n vierkant, of 'n driehoek, of 

'n kubus in dieselfde mate sal waameem, of 'n boom, of 'n huis, of 'n mens. Dat jy 

dieselfde interpretasie sal kan gee aan sodanige toetse. " 

Mnr Cronje: "Wat toetsing self betref, wil ek amper se dat daar op nasionale vlak sekere 

toetsmodelle mag, sal ontstaan, byvoorbeeld, dat die RGN miskien nog multikulturele 

toetse sal standaardiseer, byvoorbeeld intelligensie of projektiewe tegnieke, dat ... daar is 

'n groat behoefte daarvoor. Maar op streekvlak het die persepsie ontwikkel daar is nie tyd 

en plek vir formele toetsing nie, as gevolg van die getalle en die groot aantal behoeftes 

wat aangespreek moet word." 

Op die vraag of hy dan sien dat sielkundige toetsing sal verd»pn, het mnr Cronje soos 

volg geantwoord: "Nee, ek dink nie so nie. Ek dink 'n mens sal moet kyk na 'n ander 

benadering, dat 'n groat deel van jou sifting, jou klaskamerwaameming gaan daarby 

inskakel as 'n eerste stap in 'n siftingsproses, op skoolvlak gedoen sal moet word. En dat 

'n mens dan kyk na die benadering, kyk wat Onderwys en Opleiding ... maar toe nou 
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opgese is, hoofsaaklik as gevolg van geld en kundigheid. Tekort aan geld en kundigheid 

wat nou na die itembanke kyk en na 'n informele asseseringsmodel wat rekenaarmaat

skappye nou begin kyk.. . ek dink persoonlik dat daar is nie meer plek of tyd vir die 

tradisionele toetsmodel nie... Baie van die toetse het kultuurvooroordele ingebou; en 

tweedens, baie van die toetse wat gebruik word, is nie gestandaardiseerd vir sulke 

plaaslike bevolkingsgroepe nie. Dit is nou waarom ons kyk na streeksnorms en nasionale 

norms vir toetse of asseseringsmodelle wat ingebring moet word. 11 

Dr Landman: 11Hulle is besig op die oomblik deur middel van aanbod en Cbi-kwadraat 

toetse, dis baie sydigheid, dis beleid bier by die RGN. Dis nou al vir 'n hele aantal jare 

wat die nuwere toetse probeer word, ontwikkel word vir alle bevolkingsgroepe. Maar die 

eerste groot ding wat 'n mens moet doen, is om sydige items uit te laat. Dit is hoekom 'n 

mens met 'n baie groot itempoel begin. Party van die items kan jy in 'n groot mate uit

skakel, jy kan dit nooit heeltemal uitskakel nie. Want ... so, die toetse behoort nie die een 

groep bo die ander te bevoordeel nie. Maar dan kom 'n mens voor die praktiese probleem 

te staan, jy het die toets nou al die sydige items uitgeskakel, dan kry nog dat jy nog dat 

jy hulle nie in dieselfde normgroep kan opneem nie. Daar is net te groot verskille of hulle 

nou, want dit kan toegeskryf word aan die swak onderrig wat hulle gehad het, die taal 

waarskynlik, kan 'n probleem wees. Dit hang natuurlik af watter vlak jy nou werk. 11 

Ten opsigte van versldllende norme vir verskillende bevolkingsgroepe het dr Landman 

soos volg gereageer: "Nee, nee, dis juis nie, daar moet nie verskillende norms wees nie, 

want dis waarom jy probleme optel. Die nuwe SAT ... jy ken die SAT, nou die SAT is 

besig om herstandaardiseer te word, nou al drie vier jaar gelede. Die toets moes al 'njaar 

gelede op die mark gewees het ... maar juis gekom as gevolg van die probleem, dat die 

items bevoordeel nie die blanke nie, of bo die swarte nie, maar as ... hulle toets so laag, 

dat jy hulle nie in dieselfde normgroep kan opneem nie. Dis hoekom, hulle sit met 

praktiese probleem, watter norms gaan hulle gebruik ... Op die oomblik toets almal bier 

ender. Daar is geen differensiasie nie, dis almal bieronder. Dis te laag om enige uitspraak 

te maak. Jy gaan hulle onnodig benadeel deur hulle saam met 'n lot blankes in dieselfde 

normgroep ... Hulle gaan laag toets en die blankes gaan almal lyk of hulle intelligenter 

toets. Ek bedoel, dis nie noodwendig so nie. Daai ou het net nie die geleenthede as die 
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ander gehad nie. Die oomblik: wat hulle dit besef, dat jy dit nie gebruik om te diskrimineer 

nie, maar juis om die ou te probeer help, gaan ons vorder. Op bierdie stadium kan ons 

nie." 

Volgens dr Landman is daar nie werklik 'n oplossing nie, tensy die kwaliteit van onderrig 

vir alle bevolkingsgroepe op dieselfde vlak is: "Daar is nie 'n oplossing nie. Dis ons groot 

dilemma met die storie. Toe bet bulle nou met die ASAT-senior probeer om die swarte 

te betrek. Onderwys en Opleiding bet 'n aparte eksperiment in bulle skool gedoen om te 

kyk hoe naby bulle kom, en dit is onmoontlik. Hulle kom nie eers ... waar die gemiddeld 

van die ander groep bier by 15 uit 30 is, le bulle op drie, twee-drie, gemiddeld vir die 

toetse. Met ander woorde, daar is 'n emstige probleem en ek weet nie wat om te doen nie. 

En Onderwys en Opleiding wou dit baie graag gebruik; hulle kan dit nie gebruik nie. Al 

hulle kinders gaan verwys word vir spesiale onderwys as hulle daai norm gebruik. Almal 

gaan bier by die 50-60 IK le. En wat waarskynlik toegeskryf kan word aan, of die grootste 

deel daarvan, dink ek, is omgewing. Hulle bet nie die agtergrond nie. Want daar is 'n 

addisionele eksperiment gedoen op swartes in privaat skole. En bulle kom baie naby. Hulle 

gemiddeld le baie naby aan die blankes s'n. Soos by Boys High ... en daai ouens. So, dit 

wys die storie, bulle het nie beboorlik:e kwaliteit onderwys gehad nie." 

Sintese 

Die polemiese aard van psigometriese toetse in 'n multikulturele onderwysbestel spreek uit 

die reaksie van die informante. Die volgende aspekte kristalliseer as belangrike gedagte

rigtings uit: 

• Die hele situasie condom die standaardisering van verskillende toetse vir ver

skillende bevolkingsgroepe is 'n baie sensitiewe saak. 

• Baie navorsing is nodig oor bierdie saak. 

• Die moontlikheid bestaan dat daar in 'n eenvormige toets met een stel norme teen 

kinders uit sekere bevolkingsgroepe gediskrimineer kan word. 

• Die moontlikheid is geopper dat daar miskien eerder op 'n meer funksionele wyse 

getoets moet word deur middel van kurrikulumgebaseerde toetse. 

• Kultuurvrye toetse kan 'n vervlakking in die evaluering van die kind meebring. 
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• Dit is belangrik dat kundiges uit 'n bevolkingsgroep kultuureie toetse vir leerlinge 

van daardie bevolkingsgroep ontwikkel. 

• Tans is kultuurvrye toetse nie moontlik nie. 

• Die vlak van skoolonderrrig is 'n groot bepalende faktor wat die resultaat van 'n 

psigometriese toets bemvloed. 

• Moedertaal moet by die samestelling van psigometriese toetse in ag geneem word. 

• 'n Daadwerklike poging moet van stapel gestuur word om multikulturele toetse vir 

Suid-Afrikaanse toestande te ontwikkel. 

• Toetse kan vir 'n spesifieke streek ontwikkel en gestandaardiseer word. 

• Kultuureie toetse is toelaatbaar, mits daar nie negatiewe politieke bydoelings is nie. 

6.9 PRIVATISERING EN DIE PRIVAAT SIELKUNDIGE 

'n Vraag wat dikwels gevra word, is of die staat alleen verantwoordelikheid moet aanvaar 

vir sielkundige en voorligtingsdienste. Moet privatisering oorweeg word? Is daar plek vir 

die privaat sielkundige? 

Dr Botes: "Wel, ek dink nie enige onderwysdepartement kan kompromitteer deur 

byvoorbeeld nou sielkundiges in die privaat sektor te mobiliseer en aan te stel om kinders 

na te verwys nie. Dit kan net nie so werk nie. Ek bedoel, waar gaan jy die fondse vandaan 

kry? Dit gaan die ouers se verantwoordelikheid wees. Dat daar iewers die name beskik

baar wees van kundiges buitekant die onderwysstelsel, sodat wanneer jy nie die kinders 

kan help binne die stelsel nie, jy vir die mense kan se, maar hier is mense na wie jy kan 

verwys. Maar jy kan nie daardie finansiele las op die staat plaas nie. Dit is die ouer se 

verantwoordelikheid. " 

Dr Msimeki: "Privatisation will occur automatically and it will be determine by class 

forces, by economic forces ... I don't think we should, as a public service, go and say we 

will not do the job ... because it is expensive. Without that ... get the people that will come 

in and handle the service and get paid. Economic forces don't work that way, anyway. 

Privatisation will occur, like it is occuring now. It is on a course in education and there 

may be other instances in the medicine, in the medical care ... privatisation will be 

pardoxed by the parents who will have children in terms of their economic means. If 
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parents feel that they should go to a private practitioner, a physiotherapist ... they're free 

to that ... if they want to take their child to see a private psychologist in private practice, 

there is no problem ... But we as a service must remain to render, to deliver services to 

all the pupils in the province. " 

Prof Du Toit: "Ek is bevrees daardie mense probeer te veel geld maak:. Ek dink nie ons 

kan dit, mens kan miskien ... Ek souse, werk Hewer saam met gemeenskapsgesondheids

dienste. En probeer dan mense wat clan in die gemeenskappe is, op 'n manier te betrek. 

Goed, jy se daarmee miskien privatisering, ek weet nie, miskien dan maarop 'n deeltydse 

basis ... Miskien kan dit werk as mens so 'n persoon dan tydelik in diens neem vir, se nou 

maar, sekere ure per week of wat ookal. Ek dink die gemeenskapsdiens en 'n diensmotief 

moet baie sterk voorop beweeg ... Ek dink ons almal moet besef dat dit gaan om 'n 

besondere geleentheid tot dienslewering en dat 'n mens oppas dat daar nou nie weer mense 

is wat die situasie wil uitbuit nie." 

Prof Marais: "Nou het jy my tussen die oe geslaan. Jy sien, dis nog die OU bestaande 

struk:ture, ne. Ons het nog die eksklusiewe diens vir die eksklusiewe klient wat ons altyd 

nog beskikbaar het. Jy kan na rnnr ... toe ry op Klerksdorp. Hy is 'n privaat sielkundige 

en moeders oorval horn met hul kinders met stres, op die oomblik. Gaan daar 'n behoefte 

aan hierdie mense wees in 'n wyd oopgestelde diens? Ek wil se ja en nee. Jy gaan altyd, 

ek wil amper se, daaraan ook gekoppel eksklusief die ou wat dit kan bekostig." 

Prof Marais sien dit egter nie as vorm van diskriminasie teen die agtergeblewe gedeeltes 

van die Suid-Afrikaanse gemeenskap nie: "Nee, nee, ek dink, omdat ons en ons hele 

gesprek tot sover gaan oor gelyke geleenthede, geleenthede vir alle kinders. Terwyl 

hierdie eenheid tot op die verste uiterste ... en as daardie ouer dit nie kan maak. . . Ek wil 

so se, die diens moet so gerat wees dat jy daardie kind in daardie gemeenskap tot op die 

laaste treetjie kan begelei. Maar as daar die ouer is wat eksklusief van die privaat 

sielkundige se diens gebruik wil maak en dit kan bekostig ... ek dink ook dit is 'n 

vryemarkstelsel. .. clan dink ek dit is ook daai ou se voorreg om van daardie diens gebruik 

te kan maak. Ek dink nie dit sal seker ... ek dink dit sal so wees. Maar ek dink dat ons 
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gaan 90% ... gaan ons op 'n wyer basis bedryf, maar daar is nog plek vir ... ek dink dit 

is sy voorreg. 11 

Dr Muller: "Ja, dis nou 'n vreeslike vraag. Ek dink vir die privaat persoon sal daar seker 

altyd 'n plek wees, om die eenvoudige rede dat mense, baie mense, gaan na so 'n persoon 

toe wat vir hulle meer aanvaarbaar is, as 'n ander persoon. 'n Mens kan nou nie daarby 

wegkom nie, dat 'n Engelssprekende persoon dalk waarskynlik meer gaan soek na 'n 

Engelssprekende sielkundige, en miskien 'n Xhosa-sprekende persoon gaan soek na 'n 

Xhosa-sprekende sielkundige. So, ek dink daar is baie faktore wat daartoe bydra dat die 

privaat persone definitief nog seker bestaansreg het om daardie dinge te verskaf, en ek 

dink hulle sal dit ook doen, hulle sal nie ondergaan in die proses nie. 

"Maar ek dink die finansiele aspekte gekoppel aan 'n nuwe sielkundige diens sal 

waarskynlik anders georganiseer kan word as wat dit tans gedoen word. Dit kan miskien 

so werk dat ... dat ons totaal en al as't ware aan streke toegewys word, byvoorbeeld dat 

skool A, B, C, D, E en F ensovoorts, se maar ses, sewe skole, 'n skoolsielkundige as't 

ware aanneem en onderhou. Dit kan so wees. Dit kan so werk. 11 

In antwoord op die navorser se vraag of dr Miiller dit nie as 'n benadeling van kinders 

in sekere skole sou beskou as skole verantwoordelik gehou word vir die sielkundige se 

salaris nie, het hy soos volg geantwoord: 11Persoonlik dink ek nie, dat dit, of dat die 

roetine tradisionele staatsielkundige, soos ons nou maar is, sal verdwyn nie. Ek glo nie 

dat hy sal kan verdwyn nie. Om die eenvoudige rede, soos jy nou presies gese het, dit sal 

dan neerkom op 'n diskriminasie teenoor die minderbevoorregtes as die gewone skoolsiel

kundige verdwyn. So, maar wat ek bedoel is, se nou maar, se nou maar dit gebeur, en dit 

is nogal taamlik maklik dat dit kan gebeur, dat jy sit met 'n situasie waar die skole amper 

afhanklik is ten opsigte van groeptoetse, groepwerk ensovoorts, is dit baie maklik vir skole 

om te se: luister maar ons het hierdie hoe kwaliteit diens gehad in die verlede en nou word 

ons dienste afgeskaal tot 'n baie, baie groot mate en ons wil weer daardie diens as't ware 

terughe of terugkoop, dan is dit seker baie moontlik om 'm privaat sielkundige of 'n 

sielkundige in 'n privaat praktyk aan te stel as 'n omgang-sielkundige vir 'n bepaalde 
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skool. Ek clink die skole bet te gewoond aan die luukshede ... jy weet, en wil hulle baie 

graag behou en dit sal seker nie so kan voortgaan nie." 

Dr Hay: "Ek het nie regtig moeilikheid daarmee nie, behalwe dat 'n ou maar net die 

ouens 'n indiensopleidingsessie, 'n indiensopleidingskursus sal moet laat deurloop. Ek het 

geen probleme in daardie sin nie ... met privaat verwysing nie. Maar ek clink ek ... ek was 

self vir drie jaar heeltemal privaat en 'n ou moet 'n bietjie meer van die onderwyssisteem, 

daardie perspektief moet jy he. Ek clink, in 'n sekere opsig dink ek wel anders as wat ek 

gedink bet toe ek heeltemal privaat was, jy weet. So, die privaat verwysende aspek bet ek 

nie 'n probleem mee nie, jy sal die ouens (met) indiensopleiding die bietjie onderwys

perspektief deurvoer." 

Dr WJ van Zyl: '"n Ander opsie is natuurlik om hierdie hele diens te probeer privatiseer. 

Maar ek is ietwat bekommerd daaroor dat 'n mens dan sekere mense gaan uitsluit van 

<liens, omdat hulle dit finansieel nie sou kon bekostig. In die tweede plek die moontlikheid 

van die opvoedkundige kontak tussen die skool, die ouer, die leerling en die, kom ons se 

maar, adviseur. Dat daardie kontak kan dan skade lei, want hierdie persoon het dan nie 

dieselfde direkte toegang tot die skool as wat die huidige onderwysadviseurs of 

opvoedkundige sielkundiges bet nie. " 

Dr Van Zyl wys ook op die tekort aan privaat opvoedkundige sielkundiges in Suid-Afrika: 

"Dit is die ander moontlikheid, maar ek bet nou-nou gese: daar is nie soveel privaat, of 

soveel sielkundiges geregistreer as wat ons nodig bet nie. En dit sluit die privaat 

sielkundiges in. W eereens, as ons na die plattelandse gebiede toe gaan waar die. . . waar 

daar 'n baie groot hoeveelheid van hierdie leerlinge woon en sal skool gaan uit die aard 

van die saak: daar is nie opvoedkundige sielkundiges nie. " 

Mnr Cronje stel sy standpunt oor privatisering soos volg: "Korn ek stel dit vir jou so: ek 

clink dit sal werk in ontwikkelde gemeenskappe, sogenaamd Westerse gemeenskappe waar 

daar 'n groter besef is en 'n groter blootstelling was aan dienslewering waarvoor jy moet 

betaal en/of georganiseerde dienslewering deur die staatsdiens. Maar ek clink in die 

agtergeblewe gemeenskappe gaan dit nie baie goed werk nie, want in jou agtergeblewe 
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gemeenskappe is daar soveel basiese oorlewingsprobleme of oorlewingsbehoeftes wat moet 

aangespreek word, basies die behuising, standvastige werk, skool vir die kinders, 

gesinslewe, daar is baie basiese goed wat moet aangespreek word, dat daar nie werklik die 

bewussyn is, of die finansiele middelle om te se die mense kan betaal vir die dienste nie, 

dis nie haalbaar nie." 

Ten opsigte van die privaat siellcundige het mnr Cronje horn soos volg uitgelaat: "Daar 

is plek vir die privaat sielkundige, want die persoon werk basies of bedien in teorie 'n hele 

gemeenskap, terwyl in die onderwyssektor is dit klaar 'n segment van die gemeenskap wat 

'n mens bedien en jou spesiale onderwys of opvoedkundige hulpdiens is nog 'n kleiner 

segment van die normale onderwysstelsel wat bedien word. So, dis al hoe meer 'n al hoe 

kleiner segment wat moontlik 'n teikengebied kan wees vir privatisering. En as jy kyk na 

'n moontlike syfer ... dit word geraam in sekere swart skole is dit 25%, 30% probleme 

het, mag dit op papier lyk of dit geprivatiseerd gaan wees, maar 'n fout gaan wees, dink 

ek ... en dit kos R 700, nee R 800 per kind, per jaar om remediering, net om remediering 

te doen. Ons het nie gekyk na sielkundige dienste nie. So, jou ouer in die agtergeblewe 

gemeenskappe kan jy nie verwag om R60 - R70 'n maand in te betaal nie. So, dis nou 

bloot net op sessie-basis... nou praat ek nog nie van jou primere konsultasie nie, soos 

toetsing, of terapie of wat ookal nie." 

Dr Landman: "Hy het 'n groot bydrae te maak ... die ouens wat dit kan bekostig, want 

ons moet vergeet dat ... nie meer net daaraan dink dat die swarte nie meer geld het nie. 

Hulle gaan dieselfde poste as ons beklee ... Hulle gaan geld he in die toekomstige Suid

Afrika, in 'n groter mate as nou. En die ou wat werklik ... ek ken verskeie swart gesinne 

wat hulle kinders na privaat sielkundiges toe vat om hulp te kry. Dit gaan al hoe meer 

gebeur. En as 'n ou geld het om te betaal, moet hy betaal. Ek is oortuig daarvan dit gaan 

die nuwe beleid wees. Ons sal basiese onderwys kan bekostig, maar as jy enige iets buite 

dit wil doen, moet die ouer maar opdok." 

Sintese 

Uit die aard van die response blyk dit dat daar nie eenstemmigheid is ten opsigte van 

privatisering en privaat siellcundiges nie. 
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• Daar is die gevoel dat die privaat sielkundige eerder daarop ingestel is om geld te 

maak en dat die diensmotief nie so sterk na vore tree nie. 

• Die privaat sielkundige het 'n belangrik rol te speel. 

• Daar is 'n plek vir die privaat sielkundige, maar hy moet 'n kursus of indiens

opleiding deurloop om in die funksionering van die onderwyssisteem onderle te 

word. 

• Dit is die reg van die ouer om sy kind na 'n privaat sielkundige te neem, maar die 

ouer moet dan aanspreeklikheid vir die koste aanvaar. 

• Die privaat sielkundige het nie dieselfde toegang tot skole as 'n persoon wat in 

diens van die staat is nie. 

• Daar is so 'n tekort aan privaat sielkundiges, veral op die platteland, dat dit nie 

werklik 'n antwoord bied nie. 

• Die privatisering van hierdie diens is nie gewens nie, want die moontlikheid 

bestaan dat sekere ouers en kinders, as gevolg van finansiele redes, uitgesluit kan 

word. 

6.10 SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGSDIENSTE IN ANDER LANDE 

Dit is belangrik dat sielkundige en voorligtingsdienste ook na buite beweeg en kyk wat in 

ander Lande gebeur. Die praktyk in daardie lande, hulle gebruike en tendense, kan 

moontlik groot segswaarde vir die Suid-Afrikaanse situasie inhou. 

Dr Botes: "As jy byvoorbeeld nou gaan kyk na die Amerikaanse stelsel. Ek was so 'n 

paar jaar gelede daar. Hulle het die teachers association teams waar hulle nou kinders 

ondersteun. Dit kom baie ooreen met die binneskoolse model. Maar uit die aard van die 

saak het hulle ook kundiges wat die nodige ondersteuning kan gee ... wat maar baie weer 

ooreenkom met die hulpsentrum gedagte. Maar nou ja, met fondse wat nie 'n skaarste by 

hulle is soos dit hier is nie ... Van my kollegas ... wat verlede jaar oorsee was, het die 

model van ons wat ans ontwikkel het, op die tafel geplaas waar hy gekom het. En die 

mense was nogal beindruk. Almal het gese die model kan werk, was baie sinvol. .. veral 

in 'n situasie waar jy beperkte hulpbronne het." 
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Oor sielkundige en voorligtingsdienste in Afrika het dr Botes horn soos volg uitgelaat: 

"Van ons mense het ondersoek gaan doen. As jy nou se Afrika ... as ons net gaan kyk oor 

die grense na Namibie. Namibie baseer hulle hulpverlening baie op ons model. .. van die 

binneskoolse model waar die onderwysers opgelei word. Ek weet nie wat is nou die 

nuutste nie. Ek het lanklaas met hulle gepraat, maar dit was nog onlangs die geval. Hoer 

op is hierdie diens nog eintlik onderontwikkel. Dit is hoe die ouens van ons dit ervaar het 

wat ondersoek gaan doen het. Hulle het spesifiek gaan kyk na kinders wat aangewese is 

op spesiale onderwys, fisiese gestremdes, milieu-gestremdes." 

Dr Msimeki: "The history of psycho-educational services, guidance and counselling if you 

want, points to pioneering work that was done by the Americans in America... so the 

Americans have done a lot of work in this regard, and there is a lot that we can learn from 

them. There has been a lot of work that's going on in England and particulary recently 

there has been a paradigmal shift in England regarding the delivery of guidance and 

counselling in the school set up, in the school situation ... There has been a lot of 

interesting work that's going on in the continent, particurlary with regard to the Germans. 

Now, the Germans and German education system has been very, very rigorous and 

effective with regard, for instance, career education and the streamlining of pupils ... But 

particulary the model that they are following now of having the commercial and industrial 

world effecting directly on the career development of pupils ... now, that can be very, very 

meaningful to us ... The Eastern block countries also have very, very interesting guidance 

and counselling services... and it could be very, very illuminating for psycho-educators 

in this country to find out what the Eastern block countries had been doing over the years 

and what we can copy from them... Then there have been interesting development in 

Africa regarding psycho-educational services ... So it will be very, very important for the 

leaders in psycho-education services to open their minds to the work that has been done 

by the various people in various countries and see what we can learn." 

Prof Kriegler: "Ek dink byvoorbeeld aan Kanada. Kyk, ons is nou natuurlik nie finansieel 

so goed daaraan toe soos hulle nie, maar in terme van landelike gebiede waar daar 

gestremdes is en kinders met probleme ... dan kan ons kyk na 'n opset soos dat die 
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deskundiges wat daar is ... kan op 'n rondreisbasis gaan aandag gee aan die kinders in die 

skole waar hulle is. 

"Ek is bietjie onkundig oor regtig wat in Afrika aangaan, maar ek het 'n idee dat ons nie 

'n voorbeeld in Afrika gaan kry nie, want dit lyk my asof, asof die res van Afrika is nog 

verder agter as ons. Nee, ek clink nie ek gaan eintlik voorbeelde daarso kry nie. Miskien 

moet ons eerder kyk na lande wat sosio-ekonomies bietjie nader aan ons is, se nou soos 

Kuba, byvoorbeeld. Nie dat ons Kubaanse goed net so moet oomeem nie, maar dit voel 

vir my asof daar meer gebeur het, jy weet, daar was baie interessante eksperimente in 

terme van opleiding van sielkundiges en gemeenskap tipe klinieke waar dienste ... en ook, 

jy weet, herstrukturering van die hele skoolstelsel en so aan ... Goed, hulle het massiewe 

foute gemaak, maar ek dink dis die tipe van land waar ons moet gaan kyk." 

Prof Du Toit: "Ek clink nogal dat ons nie die tout moet maak om altyd na die 

gesofistikeerde lande te gaan nie, want 'n land soos die VSA het soveel geld om sulke 

gesofistikeerde dienste daar te stel. En ons moet van die begin af weet ons kan dit nie 

doen nie. Ons kan leen by hulle, maar ek dink nie ons moet clink ons kan dit doen nie. 

Ons moet van die begin af weet ons het nie geld nie en ons bevolkingsaanwas is so groot, 

dat ek nie weet of ons ooit die agterstand gaan inhaal nie ... Ek dink 'n mens kan nogal 

iets leer by Kenia. Maar dan miskien kan ons ons visier 'n bietjie hoer stel as wat hulle 

doen. Ek dink ons kan gaan kyk na wat hulle doen in Engeland byvoorbeeld, of in 

Duitsland en miskien Amerika. Maar 'n mens moet net besef 'n mens moet nie dan 

probeer om daardie model toe te pas nie, maar dat jy dit moet aanpas." 

Prof Marais: "Ek het nogal 'n idee Amerika is nogal ... omdat jy dit 'n baie sterk aanslag 

van die Neger-gemeenskap het teenoor die blanke. Dit is die twee groepe teenoor mekaar, 

hulle is nou wel die minderheidsgroep. Maar jy het ook daar jou American Black 

psychologistlphyciatrist, en hulle vorm 'n baie sterk magsblok. En daar is ook baie konflik 

en baie konfrontasie. Ek het agtergekom ... ek het ook 'n paar artikels gesien ... Ek het 

ookal by... toe ek weer in Amsterdam was by die ICP, het ons juis oor hierdie saak 

gepraat. Juis oor die saak van die, amper se ek die konflik in die swart Neger wat ook vir 

sy eie swart mense 'n eie bedinging vra, ook in die sielkundewereld. Hierdie kom baie 
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sterk na vore. So, ek dink nie ons moet amper hulle foute gaan oor maak nie, maar as 'n 

mens bietjie by hulle kan gaan kers opsteek ... Afrika ken ek baie swak. Ek het al vir hulle 

geskryf, gekorrespondeer, maar ook 'n skrywe gestuur aan Kenia, maar niks van hulle 

gehoor nie." 

Dr Landman: "Ek glo nie daar is 'n unieke stelsel nie, want hulle het nie eiesoortige 

probleme wat ons het nie. Want op die vasteland van Afrika gaan daar niks aan nie, in 

alle geval ... kom ek se vir jou, in swart onderwys in Afrika waar daar nog iets gedoen 

word in hierdie verband, gaan dit oor basiese loopbaanvoorligting." 

Op die vraag of 'n mens na 'n Westerse of Oosterse land kan gaan kyk, het dr Landman 

soos volg gereageer: "Ek glo, ek weet nie of dit net so van toepassing gemaak kan word 

nie, die Afrika-kultuur is iets anders. Jy sal meer moet gaan kyk na wat is die behoeftes, 

waar le die probleme. Daar is nie 'n model wat jy moet kan wys nie." 

Sintese 

Die bestudering stelsels van sielkundige en voorligtingsdienste in ander lande kan groot 

segswaarde vir Suid-Afrika inhou. Geen stelsel kan egter net so oorgeneem word nie en 

sielkundige en voorligtingsdienste in Suid-Afrika sal genoodsaak wees om 'n eiesoortige 

stelsel bier te ontwikkel, 'n stelsel wat waarskynlik as 'n model vir die res van Afrika sal 

kan dien. 

6.11 SAMEVATING 

In hierdie hoofstuk is die inhoud van die onderhoude met die informante oor verskeie 

aspekte rakende sielkundige en voorligtingsdienste in die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling 

uiteengesit. Ter aanvang is die bestaansreg van sielkundige en voorligtingsdienste in die 

nuwe onderwysstelsel ondersoek. Die informante was dit eens dat sielkundige en 

voorligtingsdienste 'n besliste bestaansreg en 'n besondere bydrae te lewer het. In 

voortsetting hiervan, het die informante dan ook die rigting geskets van hoe hulle sien dat 

sielkundige en voorligtingsdienste sal moet aanpas en vemuwe om steeds 'n effektiewe 

diens in die toekoms te wees. 
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Hoewel die basies doelstellings van sielkundige en voorligtingsdienste hoofsaaklik 

onveranderd bly. sal die doelstellings tog verfyn moet word om by die veranderende 

behoeftes van die Suid-Afrikaanse gemeenskap aan te pas. 

In die bespreking van die struktuur en funksionering van sielkundige en voorligtings

dienste, het dit na vore gekom dat daar op nasionale vlak 'n komitee geskep sal moet 

word. Hierdie komitee moet die oorkoepelende beleid bepaal en die koordinering van die 

verskillende provinsies se sielkundige en voorligtingsdienste behartig. Op provinsiale vlak 

behoort 'n bestuurspan binne die eiesoortige omstandighede van daardie provinsie 'n 

sielkundige en voorligtingsdiens te ontwikkel. Vanaf provinsiale vlak word die lyn 

deurgetrek na streeksvlak en uiteindelik mikrovlak. Dit is hier op mikrovlak en in die 

skole waar die direkte dienslewering aan die ouer en die kind geskied. Die skoolvoorligter 

word hier uitgelig as die belangrike spil waarom die sukses van hulpverlening draaL Die 

opvoedkundige sielkundige in die skoolkliniek sal 'n rolverandering ondergaan en moet 

oorskakel na indirekte dienslewering en dus eerder as 'n konsultant en opleier funksioneer. 

Ten opsigte van die multikulturele bestel waarin sielkundige en voorligtingsdienste moet 

funksioneer, is die informante die menings toegedaan dat die opleiding en voorbereiding 

van 'n berader om in 'n multikulturele opset te werk, van besondere belang is. Daar is 

heelwat struikelblokke wat oorkom moet word en aanpassings wat gemaak sal moet word. 

Die kundigheid bestaan egter in Suid-Afrika om hierdie probleme aan te spreek. Die 

informante meen dat, hoewel daar by enkele lande aspekte is wat segswaarde vir die Suid

Afrikaanse situasie inhou, 'n eie unieke sielkundige en voorligtingsdiens hier ontwikkel 

moet word. 

Die meeste informante is huiwerig rakende die gedagte van privaat sielkundiges en privati

sering van hierdie diens. Die algemene gevoel is dat sielkundige en voorligtingsdienste 'n 

struktuur is wat deur die staat daargestel en in stand gehou behoort te word. 

In hoofstuk 7 word hierdie studie afgesluit met 'n samevatting, gevolgtrekkings en aanbe

velings. 



HOOFSTUK 7 

SAMEVA'ITING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

7.1 STUDIE-OORSIG 

7.1.1 lnleiding 

Die radikale veranderings en die ommekeer in die Suid-Afrikaanse staatkundige bedeling 

spoel deur na alle samelewingstrukture. Die invloed hiervan op die onderwys is onafwend

baar en vemuwing in die onderwys geniet tans die grootste prioriteit. Dit is belangrik dat 

die sielkundige en voorligtingsdiens as 'n ondersteuningsdiens van die onderwys tred hou 

met hierdie veranderings en vemuwings. Aan die hand van die bevindinge van die 

voorafgaande studie, word in hierdie hoofstuk aanbevelings gemaak wat as riglyne kan 

dien vir die herstrukturering en implementering van 'n sielkundige en voorligtingsdiens 

in 'n nuwe Suid-Afrikaanse bedeling. 

7.1.2 Die doelstellings en organisasiestruktuur van 'n sielkundige en voor-

ligtingsdiens 

Ten einde 'n sielkundige en voorligtingsdiens in perspektief te plaas, is dit nodig om 

hierdie <liens in sy besondere plek en funksie binne die breer onderwysstelsel te plaas. Die 

onderwysstelsel is 'n vervlegtingstruktuur wat uit verskillende strukture bestaan wat 

interafhanklik van mekaar is. Elke struktuur vervul in eie reg 'n unieke funksie in die 

onderwysopset. Een sodanige struktuur is die ondersteuningsdienste. Die ondersteunings

dienste bestaan uit 'n aantal vertakkings waarvan sielkundige en voorligtingsdienste een 

is (vgl par 2.2). 

Die doelstellings van 'n sielkundige en voorligtingsdiens kan saamgevat word as die 

verskaffing van gespesialiseerde hulpverlening van 'n sielkundige en voorligtingsaard aan 

skole, ouers en kinders (vgl par 2.3). 

In die bespreking van die organisasiestrukture van 'n sielkundige en voorligtingsdiens het 

die navorser aangedui dat daar binne die raamwerk en gees van die veranderende 
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omstandighede op staatkundige vlak na nuwe strukture gekyk moet word. Die belangrik

heid van 'n oorkoepelende nasionale beleid en oorhoofse koordinering is uitgelig. In 

hierdie studie is dit egter ook beklemtoon dat daar binne elk van die nege provinsiale 

onderwysdepartemente, 'n eiesoortige struktuur van sielkundige en voorligtingsdienste 

ontwikkel moet word wat aan die eise, behoeftes en omstandighede van daardie besondere 

provinsie sal beantwoord. Die rol en taak van bestuurspanne, professionele persone by 

skoolklinieke en skoolvoorligters op skoolvlak is volledig bespreek (vgl par 2.5). 

7 .1. 3 Die ontwikkeling van sielkundige en voorligtingsdienste in die Suid· 

Afrikaanse bestel 

Die historiese ontwikkeling van sielkundige en voorligtingsdienste is onlosmaaklik aan die 

vestiging en vorming van onderwys in Suid-Afrika verbind. Veral is die apartheid

strukture in die onderwys se invloed op die ontwikkeling van sielkundige en voorligtings

dienste aangetoon (vgl par 3.2). As gevolg van die staatkundige bedeling en die 

apartheidsbeleid, het verskillende onderwysdepartemente ontstaan wat elk ook verant

woordelikheid vir sielkundige en voorligtingsdienste binne die departement aanvaar het. 

Die gevolg was dat daar nooit oorkoepelende nasionale beheer en beleid op nasionale vlak 

toegepas is nie, en departementele sielkundige en voorligtingsdienste het onafhanklik van 

mekaar ontwikkel. Van hierdie verskillende dienste was die vier blanke provinsiale 

subsisteme die mees ontwikkelde, terwyl die sielkundige en voorligtingsdienste in swart 

onderwys nooit werklik van die grand af kon kom nie (vgl par 3.3). 

Met die visie van 'n nuwe Suid-Afrikaanse bedeling het twee raamwerkmodelle die lig 

gesien wat die kwessie van 'n sielkundige en voorligtingsdiens in 'n nuwe onderwysbestel 

aanspreek, naamlik die PIDA-stelsel en die voorgestelde model vir spesiale onderwys (vgl 

par 3. 5). In sommige provinsies is forums en werkkomitees in die lewe geroep met die 

opdag om modelle uit te werk en aan die onderskeie provinsiale ministeries van onderwys 

voor te le (vgl par 3.6). 

7.1.4 Die sielkundige en voorligtingsdiens in 'n multikulturele bestel 

Gedurende die voorafgaande drie eeue, en in besonder die laaste paar dekades, is 'n 

staatkundige bestel tot stand gebring waar segregrasie na alle samelewingsterreine en 
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uiteindelik ook na die sielkundige en voorligtingsdiens deurgespoel het. Daar moet in die 

nuwe Suid-Afrikaanse bestel binne die begrip en omvang van 'n multikulturele onderwys

bedeling gedink en beplan word. 

Hierdie oorskakeling na 'n multikulturele sielkundige en voorligtingsdiens voorsien dat 

belangrike aspekte aangespreek behoort te word, waarvan die belangrikste sekerlik 'n 

hartsverandering of 'n gesindheidsverandering is. In praktyk beteken dit dat elke lid van 

enige etniese groep in 'n gei'ntergreerde onderwyssisteem se menswaardigheid erken word 

en dat aan elke kind optimale hulpverlening te verseker (vgl par 4.2). 

In par 4.3 is belangrike struikelblokke bespreek wat hierdie multikulturele terapeutiese 

proses kan belemmer. 'n Aspek wat hieruit voorspruit, is die noodsaaklikheid van 

relevante opleiding aan beraders wat in 'n multikulturele opset moet werk. Verskeie 

opleidingstegnieke is ontwikkel om hierdie saak aan te spreek, met die beklemtoning van 

die simulering van kultuurskok en die pro-berader en anti-berader triademodelle (vgl par 

4.4). 

Waar Suid-Afrika nou besig is om oor te beweeg vanaf oorwegend monokulturele na 

multikulturele skole, kan daar unieke behoeftes in 'n veelrassige skool ontwikkel wat deur 

sielkundige en voorligtingsdienste hanteer behoort te word. Vier van hierdie behoeftes is 

(vgl par 4.5): 

• interrassiele kinders 

• aangenome kinders uit 'n ander kultuur 

• rassediskriminasie in die skool 

• etniese identiteit 

Dit verg besondere kennis, vaardighede, insig en 'n ingesteldheid om as 'n berader 

suksesvol in 'n multikulturele beradingsessie op te tree (vgl par 4.6). Hiermee saam is die 

vraagstukke rondom sielkundige toetsing in 'n multikulturele opset 'n besonder belangrike 

saak wat met die nodige sensitiwiteit hanteer behoort te word. In 'n poging om 
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partydigheid en vooroordeel uit te skakel, word gepoog om kultuurbillike en kultuurvrye 

toetse op te stel (vgl par 4. 7). 

Die Verenigde State van Amerika is 'n konglomoraat van verskillende kultuur- en etniese 

groepe. Daar is heelwat navorsing in die VSA oor multikulturele berading gedoen. Die 

terapeutiese hulpverleningstudies aan hierdie minderheidsgroepe in die VSA het groot 

segswaarde vir die Suid-Afrikaanse situasie (vgl par 4.9). 

7.1. 5 Die kwalitatiewe ondersoek 

Ter aanvulling van die literatuurstudie is 'n kwalitatiewe ondersoek na die persoonlike 

sienswyse en ervaring van kundiges op hierdie terrein ondemeem. Daar kon aan die hand 

van ongestruktureerde in-diepte onderhoude met kundiges aanvullende en ondersteunende 

inligting, asook 'n verskeidenheid perspektiewe op essensiele aspekte verkry word. 

In hoofstuk 5 is verskillende aspekte van die kwalitatiewe navorsingsmetode aangespreek, 

wat onder andere die aard en doel, kenmerke, tegnieke, data-analise en interpretasie 

ingesluit het. In hoofstuk 6 is die inligting wat uit die ongestruk:tureerde in-diepte 

onderhoude voortgespruit het, in oorstemming met die aanbiedingswyse van die kwalita

tiewe metode aangebied. 

Ten einde te voldoen aan die doelstellings van hierdie navorsing (vgl par 1.4) word 

oorgegaan tot die formulering van gevolgtrekkings en aanbevelings wat uit die navorsing 

voortvloei. Die aanbevelings word op die bevindings van die literatuurstudie, sowel as die 

kwalitatiewe ondersoek gegrond. 

7.2 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS VAN FAKTORE WAT DIE 

IMPLEMENTERING VAN 'N SIELKUNDIGE EN VOORLIGTINGSDIENS 

IN DIE NUWE SUID-AFRIKAANSE BEDELING BEiNVLOED 

7.2.1 Bekendstelling van hierdie diens 

In 'n nuwe Suid-Afrikaanse onderwysbedeling sal basiese onderwys prioriteit aandag 

geniet. Hoewel dit 'n essensiele kemaspek is, moet daarteen gewaak word dat ander 

afdelings en strukture in die onderwys nie negeer word nie. 'n Saak wat uitkristalliseer in 
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hierdie studie, is dat die struktuur van sielkundige en voorligtingsdienste as 'n onder

steuningsdiens tot hoofetroomonderwys 'n geweldige belangrike bydrae te lewer het om 

basiese onderwys tot sy reg te laat kom. Die doeltreffende funksionering van hierdie diens 

is 'n pedagogiese noodsaak.likheid, want •n sielkundige en voorligtingsdiens wat gebrekkig 

funksioneer. belemmer die optimale verwesenliking van 'n kind se potensiaal en 

moontlikhede. 

Hieruit is dit duidelik dat die persone wat betrokke is by sielkundige en voorligtings

dienste, hulle stem sal moet laat hoor, anders kan dit gebeur dat beleidmakers en 

onderwysbeplanners nie die volte omvang van hierdie diens waardeer en in berekening 

bring nie. Dit sal dus die taak en verantwoordelikheid van persone binne hierdie diens 

wees om sielkundige en voorligtingsdienste bekend te stel en die rol en taak wat sodanige 

diens te speel het, na buite te promoveer. 

Dit is egter belangrik dat die bewusmaking van hierdie diens ook op grondvlak sal 

geskied. Uit hierdie studie blyk dit dat sielkundige en voorligtingsdienste veral in swart 

onderwys minimaal ontwikkel het. Die bekendstelling van die funksie en doelstellings van 

hierdie diens sal dus moet deurvloei na die agtergeblewe gemeenskappe wat in 'n groot 

mate van hierdie diens ontse is. 

In die lig van voorafgaande word soos volg aanbeveel: 

Aanbevelings 

• Dat 'n oorkoepelende bestuurspan ingestel word wat tot op die hoogste regerings

vlak hierdie diens sal kan bevorder. 

• Dat in elke provinsie 'n forum met werkkomitees gestig word wat na die belange 

en bevordering van sielkundige en voorligtingsdienste in daardie provinsie sal 

omsien. 

• Dat skole (veral in landelike swart gemeenskappe) wat nie hierdie diens tot hulle 

beskikking gehad het nie deur middel van onderwyskanale en -strukture met die 

funksie en doelstellings van 'n sielkundige en voorligtingsdiens bekendgestel word. 
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Dat die publiek, en dan veral die agtergeblewe swart ouergerneenskappe, deur 

rniddel van briewe, oueraande en die rnassarnedia oor hierdie diens ingelig sal 

word. 

7 .2.2 Implernentering van organisatoriese strukture 

Die nuwe staatkundige bedeling verg dat daar ook per se nuwe strukture in sielkundige en 

voorligtingsdienste tot stand rnoet kom. In hierdie navorsing is aangetoon dat die 

Konsepwitskrif oor Onderwys en Opleiding bree beleidsvoorstelle aan die hand gedoen het. 

Kornrnentaar en terugvoering van alle belanghebbende partye en persone sal oorweeg word · 

voordat die finale Witskrif waarskynlik in 1995 uitgereik word. 'n Nasionale kornrnissie 

is ook in die vooruitsig gestel wat die hele kwessie rakende spesiale onderwysbehoeftes 

rnoet ondersoek. Op provinsiale vlak is in somrnige provinsies modelle voorgele wat 

waarskynlik aangepas en goedgekeur sal word, na gelang van faktore soos die beleid wat 

in die finale Witskrif oor Onderwys en Opleiding vervat sal word en die realiteit van 

beperkte fondse uit die staatskas. 

In die lig hiervan en uit die ondersoek blyk dit dat die volgende aanbevelings gernaak kan 

word: 

Aanbevelings 

• Dat 'n oorkoepelende bestuursliggaarn ingestel word. 

• Dat provinsiale bestuursliggarne in elk van die nege provinsies ingestel word. 

• Dat bestuurkornitees in streke ingestel word. 

• Dat 'n skoolpaneel op skoolvlak ingestel word. 

7.2.2.1 Nasionale vlak 

Hoewel daar 'n sterk neiging is na desentralisasie van gesag, is dit egter nodig dat 'n 

oorkoepelende bestuursliggaarn ingestel sal word. 

Die volgende aanbevelings ten opsigte van hierdie bestuursliggaam word gernaak: 
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Aanbevelings 

• 
• 

• 

Dat 'n oorkoepelende bestuursliggaam op nasionale vlak ingestel word . 

Dat professionele kundiges uit sielkundige en voorligtingsdienste op hierdie 

bestuursliggaam sal dien. 

Dat hierdie bestuursliggaam sielkundige en voorligtingsdienste tot op die hoogste 

regeringsgesag sal bevorder. 

• Dat hierdie bestuursliggaam oorkoepelende beleid sal bepaal en riglyne kan neerle. 

• Dat hierdie bestuursliggaam as 'n koordinerende raad tussen die provinsies sal 

funksioneer. 

• Dat fondse aan hierdie bestuursliggaam toegeken word, sodat spesiale projekte in 

provinsies gefinansier kan word. 

7.2.2.2 Provinsiale vlak 

Die nuwe staatkundige bedeling maak voorsiening dat die nege provinsies redelik 

outonoom binne die grense van 'n oorkoepelende nasionale beleid kan funksioneer. Dit is 

binne hierdie konteks dat provinsiale onderwysdepartemente in 'n groot mate op 'n 

onafhanklike en selfstandige wyse hulle eie onderwysstruk:ture en funksionering sal kan 

slyp. Dieselfde sou geld ten opsigte van sielkundige en voorligtingsdienste. Op nasionale 

vlak word oorhoofse beleid bepaal en riglyne neergele, maar die detail sal deur die 

provinsiale bestuurspan van sielkundige en voorligtingsdienste uitgewerk en ingekleur 

word. Belangrike faktore wat in ag geneem moet word, is onder meer: afstande, 

bevolkingsdigtheid en verspreiding, die kulturele en taalverskeidenheid, beskikbare 

finansiering, bestaande infrastruktuur en beskikbare mannekrag. 

Sekere aanbevelings ten opsigte van die lewering van sielkundige en voorligtingsdienste 

op provinsiale vlak word gemaak: 

Aanbevelings 

• Dat 'n bestuurspan op provinsiale vlak ingestel word wat die topstruktuur van 

sielkundige en voorligtingsdienste in daardie provinsie sal vorm. 

• Dat hierdie bestuurspan 'n sielkundige en voorligtingsdiens in daardie provinsie sal 

implementeer en bestuur. 
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• Dat die sielk:undige en voorligtingsdienste gevorm word na gelang van eie unieke 

omstandighede en besondere behoeftes van die gemeenskap. 

7.2.2.3 Streeksvlak 

Na aanleiding van 'n verskeidenheid van faktore soos die grootte van die provinsie, 

bevolkingsverspreiding en digtheid en bestaande infrastrukture, kan provinsiale owerhede 

besluit om mag verder na streke of distrikte af te wentel. Indien die provinsiale 

onderwysdepartement daarby aanpas en op streeksbasis funksioneer, sal dit sinvol wees 

indien sielk:undige en voorligtingsdienste ook hierby inskakel. Dit is binne hierdie konteks 

dat die volgende aanbeveel word: 

Aanbeveling 

• Dat bestuurkomitees op streeksvlak ingestel word wat na die belange en 

bevordering van sielk:undige en voorligtingsdienste binne daardie streek sal omsien. 

7.2.2.4 Skoolvlak 

'n Kemaspek van hierdie studie is dat die skool in 'n toenemende mate betrokke sal raak 

in die hulpverlening aan ouer en kind. Hoewel die intensiteit van die skool se 

betrokkenheid deur die omstandighede en beskikbare befondsing bepaal word, het 

informante in die kwalitatiewe ondersoek daarop gewys dat die luuksheid van 'n 

gesofistikeerde skoolklinieksisteem nie in die nuwe Suid-Afrika bekostigbaar is nie. 

Basiese hulpverlening sal deur die skool verskaf moet word. Die volgende aanbevelings 

word gemaak: 

Aanbevelings 

• Dat die basiese hulpverlening en berading deur die skool verskaf moet word. 

• Dat die skool slegs van verwysing gebruik sal maak in die meer ernstige gevalle 

wat nie deur die skool self hanteer kan word nie. 

• Dat die skool 'n paneel sal saamstel wat uit onderwysers, die skoolvoorligter, ouers 

en kundiges uit die gemeenskap sal bestaan. 

• Dat hierdie paneel sal toesien dat basiese berading en hulpverlening in die skool 

tot sy reg kom. 
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• Dat die paneel sal sorg dra dat onderwysers die nodige kursusse sal bywoon en met 

indiensopleiding toegerus word vir hierdie taak. 

• Dat die opleiding van onderwysers op tersiere vlak verander en aangepas sal word, 

sodat die onderwyser oor die basiese vaardighede van identifisering, berading en 

hulpverlening sal beskik. 

7.2.2.5 Sh:Jolklinieke 

Die skoolkliniek is 'n bekende en gevestigde struktuur in sielkundige en voorligtings

dienste. Die tradisionele funksionering van skoolklinieke sal egter in die nuwe 

onderwysbedeling moet verander en aanpas. Daar sal van die direkte diensleweringsmodel 

wegbeweeg moet word na 'n vlak waar die skoolkliniek in 'n groter mate die taak sal 

ontvang om opleiding en konsultasie te behartig. Skoolklinieke sal opleiding aan 

onderwysers verskaf en in 'n konsulterende hoedanigheid met persone en instansies in die 

gemeenskap, ouers en skole optree. Die ernstiger probleme sal egter nog steeds na die 

skoolkliniek vir gespesialiseerde hulpverlening verwys kan word. Die besondere struktuur 

en funksionering van 'n skoolkliniek sal egter uiteindelik deur die beleid van die 

provinsiale onderwysdepartement en die omstandighede en behoeftes van die gemeenskap 

bepaal word. Dit lei geen twyfel nie dat daar op innoverende wyse na nuwe moontlikhede 

vir die strukturering en funksionering van skoolklinieke gekyk sal moet word. In die 

kwalitatiewe ondersoek het enkele interessante moontlikhede na vore gekom, soos dat 

skoolklinieke by 'n gemeenskapsentrum kan inskakel, dat tydelike skoolklinieke vir 'n paar 

dae op afgelee plekke gevestig kan word, en dat 'n bus ingerig kan word om as 'n 

reisende skoolkliniek te dien. In die lig hiervan word die volgende aanbeveel: 

Aanbevelings 

• Dat 'n herevaluering van die doel en funksie van skoolklinieke nodig is. 

• Dat verandering en aanpassing aan die struktuur en funksionering van skoolklinieke 

binne die totale omvang van al die bepalende faktore en behoeftes van 'n provinsie 

of streek sal geskied. 

• Dat daar op 'n kreatiewe en verbeeldingryke wyse na nuwe moontlikhede gekyk 

sal word om die optimale funksionering van skoolklinieke binne 'n bepaalde gebied 

te verseker. 
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Dat skoolklinieke behulpsaam met die opleiding van onderwysers sal wees . 

Dat skoolklinieke beskikbaar sal wees om op 'n konsultasiebasis by die 

gemeenskap en skole betrokke te raak. 

• Dat skoolklinieke gespesialiseerde hulpverlening daarstel vir emstige gevalle wat 

die skole nie self kan hanteer nie. 

7.2.3 Personeelaangeleenthede 

Dit blyk uit hierdie navorsing dat daar uiteenlopende en selfs teenstellende menings is oor 

personeel wat aan sielkundige en voorligtingsdiens verbonde is. So byvoorbeeld bestaan 

daar oor die begrip skoolsielkundige 'n warboel verwarrende terme. In hierdie studie is 

daar gepoog om op 'n eenvoudige en sistematiese wyse 'n struktuur te hied waarbinne die 

aanwending van personeel hanteer kan word. 

7.2. 3.1 Poste in uitvoerende gesagsposisies 

Sielkundige en voorligtingsdienste kan nie funksioneer sonder dat daar persone in kontrole 

en beheer van hierdie dienste is nie. In hierdie navorsing is daar breedvoerig gekyk na die 

verantwoordelikhede en take van uitvoerende gesagsposisies vanaf nasionale tot op 

provinsiale vlak:. Die voorsitter van die nasionale bestuursraad staan as die Direkteur

generaal van sielkundige en voorligtingsdienste bekend. Hy het eerstens die verantwoorde

likheid om oorhoofse beheer en kontrole uit te oefen. In die tweede plek moet hy hierdie 

diens bevorder deur onderhandelings en gesprek te voer tot op die hoogste regerings- en 

onderwysvlakke. Hy word ondersteun deur 'n bestuurspan bestaande uit professionele 

kundiges. 

Die hoof van sielkundige en voorligtingsdienste in 'n provinsie staan bekend as die 

Direkteur: sielkundige en voorligtingsdienste. Hy word bygestaan deur 'n bestuurspan wat 

uit kundiges van verskillende dissiplines bestaan. Die uiteindelike samestelling van hierdie 

bestuurspan kan van provinsie tot provinsie verskil na gelang van die eiesoortige 

omstandighede en behoeftes. Die volgende word aanbeveel: 

Aanbeveling 

• Dat 'n nasionale bestuursraad ingestel word. 
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• Dat die pos van Direkteur-generaal: sielkundige en voorligtingsdienste ingestel 

word. 

• Dat 'n provinsiale bestuurspan ingestel word. 

• Dat die pos van Direkteur: sielkundige en voorligtingsdienste in elk van die nege 

provinsies geskep word. 

7.2.3.2 Skoolkliniekhoof 

Die skoolkliniekhoof is verantwoordelik vir die doeltreffende funksionering van 'n 

skookliniek. Benewens administratiewe verpligtinge, lewer hy ook aan die provinsiale 

bestuurspan verslag van die werksaamhede van die skoolkliniek. Hy tree ook op as 'n 

belangrike skakel met skole, buite-instansies en ander onderwysbelanghebbende strukture. 

Die aanbevelings is: 

Aanbevelings 

• Dat die pos van skoolkliniekhoof ingestel word. 

• Dat 'n bepaalde pligstaat aan die pos van skoolkliniekhoof gekoppel word. 

7.2.3.3 Opvoedkundige sielkundige 

Uit hierdie studie kom dit na vore dat die rol en funksie van die opvoedkundige 

sielkundige in die nuwe onderwysbedeling sal moet verander. Die volgende word 

aanbeveel: 

Aanbevelings 

• Dat die registrasie van opvoedkundige sielkundiges by die SAGTR behou word. 

• Dat opvoedkundige sielkundiges in 'n groter mate as opleiers en as konsultante 

moet funksioneer. 

• Dat opvoedkundige sielkundiges nog steeds die meer gespesialiseerde vorms van 

hulpverlening sal verskaf. 

• Dat die opleiding van opvoedkundige sielkundiges by hierdie veranderende 

behoeftes aangepas sal word. 

• Dat 'n grootskaalse poging aangewend sal word om veral swart studente na hierdie 

beroep te trek. 
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7.2.3.4 Skoolkliniekvoorligter 

'n Aspek wat sketp na vore kom, is die tekort aan opvoedkundige sielkundiges in Suid

Afrika. Dit is om hierdie cede dat die pos van 'n skoolkliniekvoorligter geskep moet word. 

Die skoolkliniekvoorligter is die persoon wat belangstelling in hierdie diens koester, maar 

nog nie voldoen aan die vereistes om as opvoedkundige sielkundige te registreer nie. Dit 

is 'n praktiese wyse om die oorweldigende tekort aan veral swart opvoedkundige siel

kundiges aan te spreek. Die volgende aanbevelings word gemaak: 

Aanbevelings 

• Dat die pos van skoolkliniekvoorligter geskep word. 

• Dat 'n skoolvoorligter in 'n bevorderingspos as skoolkliniekvoorligter aangestel kan 

word. 

• Dat 'n skoolkliniekvoorligter homself verder sal bekwaam deur kursusse by te 

woon, indiensopleiding te ontvang en deur middel van verdere studie. 

• Dat die opleiding aan universiteite so aangebied word dat daar 'n noue aansluiting 

is tussen aanvanklike opleiding en gevorderde studie om die skoolkliniekvoorligter 

in staat te stel om uiteindelik as opvoedkundige sielkundige te kan registreer. 

7.2. 3. 5 Ander professionele persone 

In hierdie navorsing is uitgewys dat die samestelling van die personeel by 'n skoolkliniek 

aangepas moet word om aan te sluit by die unieke behoeftes van die gemeenskap waarin 

daar gefunksioneer word. Ander professionele persone wat saam met 'n opvoedkundige 

sielkundige in 'n skoolkliniek werksaam kan wees, is spraakterapeute, arbeidsterapeute, 

remedierende onderwysers en skoolmaatskaplike werkers. Die volgende aanbeveling word 

gedoen: 

Aanbeveling 

• Dat die besondere behoeftes van die gemeenskap wat die skoolkliniek moet bedien, 

bepaal sal word, ten einde die samestelling van personeel vas te stel. 
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7.2.3.6 Sl«Jolvoorligter 

Die rol en taak van die skoolvoorligter gaan toenemend belangriker raak. Die skoolvoor

ligter vorm die kruks van die doeltreffende funksionering van sielkundige en voorligtings

dienste. Die volgende word aanbeveel: 

Aanbevelings 

• Dat die skoolvoorligter primer verantwoordelikheid vir die skoolvoorligtings

program aanvaar. 

• Dat die skoolvoorligter losgemaak word van take en pligte wat nie op sy terrein 

val nie. 

• Dat een skoolvoorligter aangestel kan word om 'n paar kleiner skole op 'n 

rotasiebasis te bedien. 

• Dat hy beskikbaar sal wees vir berading aan ouers en leerling. 

• Dat hy as konsultant vir onderwysers optree. 

• Dat hy die skakel tussen skool en skoolkliniek is. 

• Dat hy in die gemeenskap geestesgesondheid sal bevorder. 

• Dat die opleiding van skoolvoorligters sodanig aangepas word om aan te sluit by 

verdere studiekursusse om sodoende as opvoedkundige sielkundige te kan 

registreer. 

• Dat daar in groter skole bevorderingsmoontlikhede aan die skoolvoorligter gebied 

word deur die pos van senior skoolvoorligter te skep. 

• Dat georganiseerde onderwys betrokke sal raak in die aktiewe werwing van veral 

voomemende swart skoolvoorligters. 

• Dat 'n skoolvoorligter nie net as 'n lid van die skoolpersoneel beskou moet word 

nie, maar de facto 'n personeellid van sielkundige en voorligtingsdienste is. 

7.2.3.7 Klasonderwysers 

Streng gesproke vorm onderwysers wat in die klaskamer staan, nie deel van die siel

kundige en voorligtingsdiens nie. In die nuwe bedeling gaan onderwysers egter betrokke 

raak ten aansien van identifisering, remediering en hulpverening aan kinders. Dit is dus 

sinvol om enkele aanbevelings hieromtrent te maak: 
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Aanbevelings 

• Dat die klasonderwyser sover moontlik die nodige basiese hulpverlening en 

ondersteuning verskaf. 

• Dat die kwessie van vroee identifisering, remediering en hulpverlening aan kinders 

met probleme in die aanvanklik:e opleidingskursus van onderwysers ingebou word. 

• Dat belangstellende onderwysers deur kursusse, verdere studie en indiensopleiding 

toegerus sal word om op 'n meer gevorderde vlak remediering en berading te 

verskaf. 

• Dat 'n onderwyser se hulpverleningstaak aan ouers en leerlinge as deel van sy 

buite-k:urrikulere program gesien moet word. 

• Dat die leerling na die skoolvoorligter en die skoolpaneel verwys word wanneer 

daar meer gespesialiseerde hulpverlening benodig word. 

• Dat die leerling na die skoolkliniek verwys sal word indien hy nie binne die voorligtings

en hulpverleningsprogram van die skool gehelp kan word nie. 

7 .2.4 Multikulturele berading 

Daar is in hierdie ondersoek in diepte gekyk hoe apartheid as gevolg van historiese en 

politiese faktore uiteindelik ook in sielkundige en voorligtingsdienste vergestalt is. Die 

nuwe staatkundige bedeling het die ou bestaande orde en strukture omvergegooi. Nuwe 

moontlikhede, met nuwe uitdagings het vir sielkundige en voorligtingsdienste oopgegaan. 

En een van die belangrikste aangeleenthede is om in Suid-Afrika met sy verskillende 

bevolkingsgroepe multikulturele berading te voorsien. 

7.2.4.1 Opleiding van multikulturele beraders 

Dit sou selfs vir 'n leek moontlik wees om aan 'n hele paar struikelblokke te dink 

waarmee multikulturele berading te kampe het. Die oplossings is egter nie altyd so maklik 

nie. Die mees sinvolle oplossing le waarskynlik in die opleiding van multikulturele 

beraders. 

In die opleiding van sielkundiges in Suid-Afrika is in gebreke gebly om die aspekte van 

multikulturele opleiding aan te spreek. Dit is eers wanneer daar 'n aaneenlopende kursus 

ingestel word wat intensief op die opleiding van sielkundiges toegespits is, dat 
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multikulturele berading genoegsame tyd en plek in opleiding kan verkry. Uit hlerdie 

ondersoek word die volgende aanbevelings gemaak: 

Aanbevelings 

• 

• 
• 

• 

Dat die totale omvang van opleiding van sielkundiges en skoolvoorligters 

ondersoek en herstruktureer word. 

Dat 'n Skool vir Sielkundiges aan universiteite ingestel word . 

Dat die korter kursus aan die Skool vir Sielkundiges ingestel word wat voorsiening 

sal maak vir kwalifisering as 'n skoolvoorligter. 

Dat oplei~g en opleidingskursusse in die behoefte van multikulturele berading 

voorsien. 

• Dat spesifieke opleidingstegnieke gebruik sal word om multikultureel-vaardige 

beraders te slyp en te vorm. 

• Dat die moontlikheid van 'n tweede taa1 as praktiese taalkursus (veral in een van 

die inheemse swart tale) in die opleiding van beraders ondersoek word. 

• Dat 'n kulturele studie in die opleiding ingebou word. 

• Dat 'n voomemende multikulturele berader 'n deel van sy internskap in 'n 

kultureel-verskillende omgewing sal deurloop. 

• Dat die ontwerp en samestelling van opleidingskursusse nie slegs vanuit 'n blanke 

en W esterse perspektief moet geskied nie, maar dat die kundigheid van beraders 

en akademici uit ander kulture en etniese groepe 'n essensiele bydrae in die 

herstruk:turering van opleidingskursusse te lewer het. 

7.2.4.2 'n Tradisionele versus Westerse benadering 

In die Suid-Afrikaanse situasie word terapeutiese en beradingstegnieke hoofsaaklik vanuit 

'n Westerse benadering beskou. Hoewel daar groot verskille tussen die tradisionele en die 

Westerse benadering is, behoort dit eerder as punte op 'n kontinuum gesien te word. Die 

uitdaging is dat daar nader beweeg sal word na 'n gemeenskaplike kontakpunt, sodat daar 

vanuit 'n gesamentlike krag nuwe moontlikhede ontgin kan word. In hlerdie verband word 

die volgende aanbeveel: 
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Aanbevelings 

• Dat die gemeenskaplike energie en waarde van tradisionele en Westers

georienteerde hulpverlening ingespan sal word om aan elke Suid-Afrikaanse kind 

die optimale geleentheid tot groei en ontwikkeling te hied. 

• 
• 

• 

Dat beide hierdie perspektiewe in opleiding tot sy reg sal kom . 

Dat die rol van die tradisionele geneser soos die toordokter en sangoma in sekere 

kulture erken word. 

Dat 'n leerling se reg erken word indien hy of sy weier, byvoorbeeld om gods

dienstige redes, om na 'n tradisionele geneser te gaan. 

7.2.4.3 Ak/cu,lturasie 

Suid-Afrika is nie net 'n verskeidenheid van bevolkingsgroepe nie; daar het ook 'n 

kultuurgaping ontstaan tussen die swart bevolking in die landelike gebiede met tradisionele 

gebruike, en die swart man in die stad wat reeds die Westerse leefwyse aangeneem het. 

So sal die Zoeloe-kind wat in KwaZulu-Natal grootword, waarskynlik 'n ander lewens

uitkyk en kulturele waardes he as die kind in Johannesburg. Dit het uiteraard belangrike 

implikasies vir die berader. Die volgende aanbevelings word gemaak: 

Aanbevelings 

• Dat 'n berader moet waak teen die stereotipering van 'n kind wat uit 'n bepaalde 

bevolkingsgroep kom. 

• Dat 'n berader oor 'n grondige kennis beskik van sy klient se kultuur, asook 

variasies in daardie kultuur. 

• Dat akkulturasie 'n belangrike aspek is wat in die opleiding van multikulturele 

beraders gedek moet word. 

7.2.4.4 Multikulturele sielkundige toetsing 

Uit die literatuurstudie, sowel as uit die kwalitatiewe ondersoek, blyk dit dat multikulturele 

sielkundige toetsing 'n baie sensitiewe saak is. E.endersyds is daar die skool wat die 

siening huldig dat kultuurvrye toetse gepropageer behoort te word. Aan die anderkant is 

daar die siening dat 'n sielkundige toets binne 'n bepaalde kultuurkonteks gestandaardiseer 
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en van nonne voorsien moet word. Op die hierdie stadium is weinig kultuurv:rye toetse in 

Suid-Afrika beskikbaar. Die volgende word aanbeveel: 

Aanbeveling 

• Dat daar ten minste vir die nabye toekoms van die bestaande beskikbare toetsing 

gebruik: gemaa.k sal word. 

• Dat navorsingsinstansies soos die RGN sal voortgaan met navorsing en met die 

ontwik:keling van sielkundige toetse wat in 'n multik:ulturele onderwysbestel 

gebruik: kan word. 

• Dat die moontlik:heid ondersoek word dat toetse op 'n streeksbasis gestandaardiseer 

kan word. 

• Dat die moontlik:heid oorweeg word om eerder op 'n meer funksionele wyse te 

toets deur middel van kurrik:ulum-gebaseerde toetse. 

7.2.4.5 Multikulturele berading in die VSA 

In die VSA is daar is <:f.aar reeds indringende navorsing gedoen oor die lewering van 

multik:ulturele berading en hulpverlening aan minderheidsgroepe. Ses minderheidsgroepe 

in die VSA is vir die doel van hierdie ondersoek bestudeer om vas te stel watter 

segswaarde en implik:asies dit vir die Suid-Afrik:aanse pra.ktyk inhou. Uit bestudering van 

hierdie minderheidsgroepe kan die volgende aanbevelings gemaa.k word: 

Aanbevelings 

• Dat kultuurverskille altyd in berading gerespekteer moet word. 

• Dat die agtergrond, etnisiteit, taal en kultuur van 'n leerling in berading in ag 

geneem word. 

• Dat leerlinge van 'n bepaalde kultuurgroep nie gestereotipeer word nie, maar dat 

individuele verskille by kinders in aanmerking geneem word. 

• Dat die vla.k van a.kkulturasie by 'n leerling tydens berading bepaal word. 

• Dat die kundigheid van die berader aangewend word om in die skool verhoudinge 

tussen kultuurgroepe te nonnaliseer. 

• Dat die berader aan ouers en skoolpersoneel die nodige voorligting en begeleiding 

verskaf. 
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• Dat beraders innoverende metodes en tegnieke moet ontwikkel om die problematiek 

van 'n unieke multikulturele situasie aan te spreek. 

• Dat die multik:ulturele samestelling van die Suid-Afrikaanse gemeenskap in die 

beplanning en strukturering van sielkundige en voorligtingsdienste verreken word. 

• Dat die kennis en aanleer van die klient se taa1 belangrik is, maar dat in 

uitsonderlike gevalle van 'n tolk gebruik gemaak kan word. 

• Dat opleidingsprogramme dringend hersien moet word om voorsiening te maak vir 

multik:ulturele aspekte in die kurrik:ulum. 

• Dat die opleiding van beraders uit die verskillende etniese groepe hoe prioriteit 

behoort te geniet. 

• Dat paraprofessionele personeel deur middel van kort kursusse opgelei word om 

die tekort van beraders aan te vul. 

• Dat 'n berader moet kan spesialiseer in die terapeutiese hulpverlening en berading 

van 'n besondere kultuur- en minderheidsgroep. 

• Dat 'n kultuurstudie in die kursus van beraders ingebou word. 

7 .2.5 Struikelblokke in die voorsiening van sielkundige en voorligtingsdienste 

In hierdie ondersoek is 'n aantal algemene struikelblokke uitgewys wat die implementering 

van sielkundige en voorligtingsdienste in die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling belemmer. 

Die belangrikste struikelblok van finansiering word in paragraaf 7. 2. 6 bespreek. Ander 

belangrike knelpunte sluit die gebrek in aan voldoende infrastruktuur, gesindhede, groot 

getalle leerlinge en te min kundiges. Die volgende aanbevelings word gemaak: 

Aanbevelings 

• Dat in opleiding gekonsentreer sal word daarop om positiewe gesindhede by 

beraders aan te kweek deur onder andere multikulturele aspekte in perspektief te 

plaas. 

• Dat geskikte studente vir opleiding gewerf word. 

• Dat belangstellende onderwysers indiensopleiding kan ondergaan wat kan lei tot die 

verwerwing van 'n endossement en kategorieverhoging. 

• Dat die privaatsektor en buite-instansies betrek word. 
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• Dat 'n omvattende hulpverleningsprogram aangebied word wat die elek:troniese en 

massamedia insluit. 

• Dat rekenaars ingespan word om beraders by te staan in die afneem van psigo

metriese toetse en die voorsiening van inligting. 

• Dat programme en werkboeke ontwikkel sal word wat in die behoeftes van ouers, 

onderwysers en kinders sal voorsien wat nie geredelik toegang tot sielkundige en 

voorligtingsdienste het nie. 

• Dat die skoolvoorligter se taak en funksie duidelik omskryf moet word, sodat hy 

sy voile aandag aan identifisering, hulpverlening en voorligting kan gee. 

• Dat die nasionale bestuurspan tot op die hoogste regeringsvlak vir die bevordering 

van hierdie diens sal beding wat onder andere die voorsiening van voldoende 

finansies sal insluit. 

• Dat die lewering van 'n doeltreffende sielkundige en voorligtingsdiens aan 

agtergeblewenes as deel van die Heropbou en Ontwikkelingsprogram (HOP

program) gesien behoort te word. 

7.2.6 Finansiering 

Die grootste knelpunt in die voorsiening van sielkundige en voorligtingsdienste is beperkte 

finanasies. Die sielkundige en voorligtingsdiens behoort dus so beplan te word dat dit 

koste-effektief en besparend funksioneer: 

Aanbevelings 

• Dat van makro- tot op mikrovlak beding sal word vir die finansiering van hierdie 

diens deur onder andere die noodsaaklikheid van sielkundige en voorligtingsdienste 

uit te lig. 

• Dat bestaande infrastrukture optimaal benut word. 

• Dat 'n ekonomiese, stroombelynde organisasiestruktuur ingestel word. 

• Dat koordinering op nasionale vlak plaasvind om sodoende onnodige duplisering 

en oorvleueling op alle vlakke uit te skakel. 

• Dat die eerste vlak van identifisering en hulpverlening in die skool sal geskied, 

want dit kan onnodige verwysing en gepaardgaande kostes uitskakel. 
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Dat voorkomingsprogramme gelood.s word om sodoende koste-effektiwiteit op die 

lang duur aan die hand te werk. 

Dat nuwe moontlikhede voortdurend ondersoek sal word om tegnieke en metodes 

te onwikkel wat koste-effektief is. 

Dat, waar moontlik, groepsvoorligting in plaas van individuele terapie gebruik 

word. 

Dat eerder van groepstoetse as van individuele toetse gebruik gemaak word . 

Dat beraders opgelei word om funksioneel meer doeltreffend hul taak te kan 

verrig. 

• Dat die elektroniese media soos televisie ingespan word om inligting en voorligting 

te verskaf. 

7 .2. 7 Privatisering 

Die privatisering van hierdie diens en/of die verwysing van leerlinge na sielkundiges in 

die privaatpraktyk is 'n aspek wat gemengde gevoelens ontlok. In die kwalitatiewe 

ondersoek het die meeste informante laat blyk dat daar wel plek en ruimte vir die privaat 

sielkundige is. Die privatisering van sielkundige dienste is egter nie in die Suid-Afrikaanse 

opset 'n aanvaarbare moontlikheid nie, want dit kan kinders uit 'n minderbevoorregte 

omgewing van die nodige hulpverlening ontneem. Die volgende word aanbeveel: 

Aanbevelings 

• Dat die sielkundige en voorligtingsdiens nie geprivatiseer word nie. 

• Dat opvoedkundige sielkundiges, spraakterapeute, arbeidsterapeute en so meer wel 

deur die staat in diens geneem behoort te word. 

• Dat die ouer wat verkies om eerder sy kind na 'n privaat sielkundige te neem en 

dit kan bekostig, toegelaat word om dit te doen. 

7.2.8 Stelsels van ander lande 

Uit die kwalitatiewe ondersoek blyk dit dat geen ander land se stelsel van sielkundige en 

voorligtingsdienste as 'n model vir die Suid-Afrikaanse onderwysbedeling kan dien nie. 

Daar is wel sekere aspekte van 'n ander land se stelsel wat segswaarde vir Suid-Afrikaanse 

omstandighede kan inhou. In hierdie navorsing is byvoorbeeld die multikulturele berading 
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by minderheidsgroepe in die VSA onder die loep geneem (vgl par 7.2.4.5). Aan die hand 

hiervan word die volgende aanbevelings gemaak: 

Aanbevelings 

• Dat besoek gebring sal word aan oorsese en Afrika-lande, sodat bepaalde fasette 

en ontwikkelinge wat 'n bydrae kan lewer tot die verbetering van sielkundige en 

voorligtingsdienste in Suid-Afrika ondersoek kan word. 

• Dat Suid-Afrika met sy eiesoortige en unieke omstandighede 'n stelsel sal 

ontwikkel wat aan die behoeftes van die land se inwoners beantwoord. 

7.3 IDENTIFISERING VAN VERDERE NAVORSINGSBEHOEFTES 

Dit is gebruiklik in die meeste navorsing dat enkele verdere navorsingsbehoeftes 

geidentifiseer word. Die identifisering van verdere navorsingsbehoeftes word hier nie net 

ter wille van tradisie uitgewys nie, maar omdat daar werklik 'n dringende behoefte aan 

navorsing bestaan. Met die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling het 'n wye navorsingsbraakland 

in die onderwys ontstaan en sielkundige en voorligtingsdienste is nie hiervan uitgesluit nie. 

Indringende navorsing word in elk van die nege provinsies benodig om na aanleiding van 

die eiesoortige omstandighede riglyne te verskaf vir die implementering van hierdie diens 

in 'n bepaalde provinsie. 

Uit hierdie studie het 'n aantal navorsingstemas en leemtes te voorskyn getree: 

• 'n herevaluering van die skoolvoorligter se rol en taak binne die nuwe Suid

Afrikaanse bedeling 

• 'n herevaluering van die opvoedkundige sielkundige se funksionering in 'n ver

anderende onderwysbedeling 

• 'n ondersoek na die opleidingsaspekte van multikulturele beraders 

• die onderwyser se rol in die identifisering en bantering van gedragsgeremde 

kinders in die klaskamer 

• psigometriese toetsing in 'n multikulture skool: met besondere verwysing na die 

Suid-Afrik:aanse situasie 
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• multikulturele beraders in die nuwe Suid-Afrikaanse samelewing: dilemmas en 

moontlikhede 

• spraakterapie in 'n veeltalige nuwe Suid-Afrika 

• die rol en taak van die skoolmaatskaplike werker in die opheffing van kinders uit 

agtergeblewe gemeenskappe 

• 'n model vir remediering en hulpverlening aan die leergeremde kind binne die 

nuwe onderwysstrukture 

• 'n model vir die funksionering van skoolklinieke in landelik:e gebiede 

• hantering van leerlinge wat aanpassingsprobleme in 'n multikulturele skool 

ondervind 

7.4 SLOTOPMERKINGS 

lndien basiese onderwys die enigste prioriteit in die nuwe Suid-Afrik:aanse bedeling sou 

wees, kan geen doeltreffende onderwysstelsel gevestig word nie. Deur net fondamente te 

grawe, kom geen gebou tot stand nie. Sonder gespesialiseerde dienste soos sielkundige en 

voorligtingsdienste wat gesofistikeerde ondersteuning en kennis bied, sal onderwys in 'n 

donker moeras verval. Eers wanneer die nodige infrastruktuur daargestel is, gerugsteun 

deur genoegsame navorsing, finansiering, personeel en hulpmiddels, kan 'n onderwys

stelsel effektiewe onderwys aan leerlinge verskaf. 

Hierdie navorsing is daarop gerig om werkbare gedagtes en idees te genereer en te 

ontwikkel, sodat 'n sielkundige en voorligtingsdiens met optimale sukses in die nuwe Suid

Afrikaanse bedeling geimplementeer kan word. lndien dit met hierdie studie bereik: is, het 

die navorser in sy doel geslaag. Uiteindelik sal slegs 'n georganiseerde en goed beplande 

diens daarin kan slaag om die miljoene kinders in Suid-Afrika te bereik, vir wie hierdie 

diens in die eerste plek daargestel is. 
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BYLAE 1 

1 Het sielkundige en voorligtingsdienste 'n rol en taak in die nuwe Suid

Afrikaanse bedeling? 

2 Organisasiestrukture en funksionering van sielkundige en voorligtingsdienste 

• moontlikhede en beperkings 

• prioriteite 

• antler lande se stelsels 

• op nasionale vlak 

• op provinsiale v lak 

• stedelik: en landelik: 

• skoolklinieke 

• skool voorligting 

3 Personeelvoorsiening en opleiding 

• moontlikhede en beperkings 

• opleidingskursusse 

• registrasie van skoolvoorligters (beraders) 

• paraprofessionele beraders 

4 Multikulturele berading 

• uitdagings en aanpassing 

• struikelblokke 

• eise aan beraders 

• opleiding van multik:ulturele beraders 

• unieke probleme wat beraders moet hanteer 

5 Enige sake voortvloeiend uit die onderhoud 
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