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OPSOMMING 

In die hieropvolgende teoretiese studie word die verskynsel van boot camps soos wat 

dit in die Verenigde State van Amerika ontstaan en ontwikkel het en toegepas word, 

binne 'n penologiese perspektief beskryf. 

Die beskrywing het in die eerste plek ten doel om die graad Magister Artium te verwerf. 

Ten tweede werp dit lig op 'n alternatiewe beskikkingsmetode vir oortreders, veral 

jeugoortreders, in die regsplegingstelsel. Die doel van die ondersoek is om 'n beskeie 

bydrae tot die vakinhoud van die penologie te lewer. Kennis en insig wat ingesamel is 

kan as rigtingwyser dien vir toekomstige navorsing met betrekking tot en toepassing van 

boot camps in Suid-Afrika. Die beplanning en funksionering van boot camps word in 

oenskou geneem en die rasionaal van boot camps as 'n effektiewe strafinrigting is 

ondersoek. Dit is gedoen teen die agtergrond van die elemente van straf, gevangenis

oorbevolking, koste-effektiwiteit, residivisme en rehabilitasie. 

Die studie is van belang vir Suid-Afrikaanse omstandighede weens die toenemende 

oorbevolking in gevangenisse en nadelige uitwerking van gevangenisstraf op veral 

jeugoortreders. 
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SUMMARY 

In the following theoretical study the phenomenon of boot camps is described within a 

penological perspective, as it has originated and developed and is applied in the United 

States of America. 

The primary aim of this study is to obtain the Magister Artium degree. Secondly, it 

sheds light on an alternative method of dispensation of offenders, more specific juvenile 

offenders, in the criminal justice system. The investigation is intended to make a 

modest contribution to the content of penology. Knowledge and insight obtained can 

serve as guidelines for future research in respect of and application of boot camps in 

South Africa. The planning and functioning of boot camps is taken into account and the 

rationale behind boot camps as an effective institution of punishment is investigated. 

This was done against the background of the elements of punishment, over-population 

of prisons, cost-effectiveness, residivism and rehabilitation. 

The study is of importance for South African circumstances, because of the increasingly 

over-population of prisons and the negative effect of imprisonment, especially on 

juveniles. 

Key terms: 

Juvenile delinquents - Rehabilitation - United States - Criminals - Alternatives to 

imprisonment - Shock incarceration - Intermediate sanctions - Residivism - Prison 

overcrowding - Shock probation. 
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Hoofstuk 1 

Aard en omvang van die ondersoek 

1. lnleiding 

Hierdie verhandeling is beskrywend van aard en 'n paging om vanuit 'n 

penologiese perspektief die toepaslikheid van boot camps as strafinrigting in die 

strafregsplegingstelsel te ondersoek en bepaalde afleidings en aanbevelings 

random implementering te maak en riglyne vir toekomstige navorsing daar te 

stel. 

Deurdat die studie teoreties en filosofies van aard is en 'n omvangryke 

ondersoekveld verteenwoordig, was dit vir die navorser nodig om bepaalde 

fasette van die studiegebied af te baken ten einde dit prakties uitvoerbaar te 

maak. Smit (Cilliers, 1984: 1) konstateer dat die individuele navorser nie by 

magte is om 'n vraagstuk in sy volle omvang en in al sy fasette te ontleed nie. 

Gevolglik is dit noodsaaklik dat die navorsingsgebied sodanig afgebaken word 

dat die ondersoek prakties uitvoerbaar is. 

Hoewel die vraagstukke verbonde aan die ondersoek as universeel beskou kan 

word, val dit nie binne die bestek van hierdie navorsing om 'n vergelykende 

studie van boot camps in verskillende lande te onderneem nie. Dit sou op 'n te 

omvangryke studie uitloop. 

De Wet et al (1981 :71) dui ook daarop dat navorsing rigting en duidelikheid kry 

deurdat 'n keuse en ordening van die moontlike hoofstukke die navorser help om 

die verloop van die navorsing te antisipeer. 

2. lndeling van hoofstukke 

Volgens bogenoemde afbakening en rigtinggewing is die inhoud van die 
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navorsing in ses hoofstukke ingedeel om bepaalde fasette van boot camps aan 

te spreek. 

In Hoofstuk 1 word onder meer die inhoud, keuse, doel en begrensing van die 

ondersoek, die insameling van gegewens en metodes wat aangewend is, 

bespreek. Die oogmerk met die hoofstuk is om die leser so vinnig en volledig 

moontlik te orienteer en 'n beeld van die probleem wat nagevors is, te gee en 

oak hoe die navorsing onderneem is. Nadat die kommunikasie bewerkstellig is, 

volg die uitbreiding van die inligting en laastens volg 'n slotbeskouing oar die 

ondersoek. 

In Hoofstuk 2 word die rasionaal van boot camps as alternatiewe 

beskikkingsmoontlikheid vir jeugdiges in Amerika ondersoek, deur aandag te 

skenk aan die ontstaan en ontwikkeling van boot camps weens oorbevolking in 

gevangenisse. Die doel hiervan is om vas te stel welke argumente aanleiding 

gegee het tot die daarstelling van boot camps. In Amerika is boot camps uit 'n 

wesenlike korrektiewe behoefte gebore en die onderliggende oogmerke daarvan 

word ondersoek. 

In Hoofstuk 3 word die aandag gevestig op die beplanning en funksionering van 

boot camps in die Verenigde State van Amerika. Onder meer word gekyk na die 

belangrikheid van beplanning, standaarde vir boot camp-programme en 

komponente in die beplanning en funksionering van die boot camp-program soos 

onder andere die doel en missie, grootte en ligging, opleiding en 

personeelontwikkeling, reels en dissipline, geskikte deelnemers, boot camp

programmering en duur, nasorg, evaluering in die boot camp-program en 

ontwikkeling van 'n missie-stelling. Laastens word gekyk na voorbeelde van boot 

camp-programme vir jeugdiges. 

Hoofstuk 4 behels 'n bespreking van die keuse en opleiding van personeel vir 

boot camps wat op 'n triade van opleiding berus. Die eerste aspek waaraan 

aandag gegee word is personeelkeuring. Die tweede aspek wat onder die loep 

geneem word, is die kwaliteit van voor-indiensopleiding vir personeel. Dit sluit 
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in die omvang van die opleiding, voorvereistes vir opleiding, inhoud van die 

kursus en voorskrifte vir students. Voorskrifte vir students omvat aspekte soos 

vereistes vir liggaamlike fiksheid, onderrig in klein groepe, beradingstelsel, 

student-leiers, prestasie-eksamens, student-aangevoerde onderrig, kursus

leerplan/doelwitte, inspeksies, klagtes en griewe, kennisgewingborde, verlof en 

afsprake, siek-appel, voltooiing van die kursus, klerereels en versorging

standaarde en algemene voorskrifte, reels en prosedures. Hierdie aspek sluit 

ook belangrike elements in opleiding soos dapperheid, opregtheid, 

bekwaamheid en toegewydheid in. 

Die derde aspek wat ondersoek word is indiensopleiding vir personeel. 

Hieronder word aandag gegee aan die opleidingsbeampte en personeel

uitbranding. 

Hoofstuk 5 handel oor 'n evaluering van boot camps. Aspekte wat aandag 

geniet is die vermindering van oorbevolking in gevangenisse, die vermindering 

van residivisme en ander positiewe invloede op oortreders. 

Hoofstuk 6 is 'n samevatting van boot camps aan die hand van die 

literatuurstudie wat infra aandag geniet en voorstelle vir riglyne waarbinne 

toekomstige navorsing op die gebied van boot camps onderneem kan word. 

3. Keuse van die ondersoek 

Die keuse van die navorsingsonderwerp is nie alleen die eerste stap in enige 

navorsingsproses nie, maar ook een van die belangrikste fasette (Cilliers, 

1984:3). 

Die keuse van die ondersoek is veral deur die volgende faktore of aspekte 

be"invloed, naamlik: 

+:• die belangstelling van die navorser, 

•!• die beskikbaarheid van gegewens en 

•:. die noodsaaklikheid en wenslikheid van die ondersoek (De Wet et al, 

1981 :23-24). 
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3.1 Die belangstelling van die navorser 

Belangstelling in die penologie en in die besonder regsplegende penologie 

met betrekking tot die beregting en daarmee gepaardgaande die hantering 

van jeugdiges, kan as die primere oorweging vir die keuse van die 

onderwerp beskou word. Naas hierdie oorweging is die navorser weens 

die onrusbarende misdaadvlaag en gepaardgaande oorbevolking wat dit 

in gevangenisse in Suid-Afrika meebring, gestimuleer om 'n alternatief, 

naamlik boot camps, vir die aanhouding van jeugdiges te ondersoek. 

Voorts is Suid""Afrikaanse beleidmakers en regstoepassers ook 

voortdurend gemoeid met aanpassings en modernisering van 

straftoemeting, wat ook daartoe gelei het dat die navorser se belangstelling 

geprikkel is. Daar kan derhalwe van die standpunt uitgegaan word dat die 

keuse van die onderwerp in die eerste instansie ontstaan het as gevolg van 

wat Mouton & Marais (1989:34) as verwondering beskryf. 

'n Verdere beweegrede vir die keuse van die ondersoek was dat weinig 

Suid-Afrikaanse werke, indien enige, met betrekking tot die aanhouding 

van jeugdiges in boot camps tot dusver die lig gesien het. 

3.2 Die beskikbaarheid van gegewens 

Wetenskapbeoefening het ten doel om kennis van die werklikheid te 

vermeerder en sodanige kennis tot die beskikking van ander 

wetenskaplikes te stel. Om aan hierdie vereistes te kon voldoen, was dit 

noodsaaklik om vooraf vas te stel of die ondersoek prakties uitvoerbaar 

gaan wees en moes die beskikbaarheid van gegewens deeglik oorweeg 

word. 

Vakliteratuur vir die Afrikaanssprekende student in die penologie is baie 

skaars en gevolglik is sodanige studente telkens noodgedwonge en 

uitsluitlik op geskrifte in ander tale aangewese (Neser, 1980:9). 
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3.3 Die noodsaaklikheid en wenslikheid van die ondersoek 

By oorweging van die onderwerp het navorser voor die vraag te staan 

gekom of die ondersoek noodsaaklik en wenslik is om te onderneem. 

Die vraag of die ondersoek noodsaaklik en wenslik is al dan nie, is daarin 

gesetel om die volgende onderliggende vrae te kan beantwoord: 

+ Kan die ondersoek 'n betekenisvolle bydrae tot die verbreding en 

uitbreiding van die inhoud van die kriminologiese vakwetenskappe en 

by name die vakinhoud van die penologie lewer? 

•:• Is die ondersoekveld aktueel en kan daar lig op die huidige 

problematiek gewerp word? 

•:+ Sal die kennisbasis van die navorsing enige toepassingswaarde in 

toekomstige beplanning vir die beleidmakers en/of -uitvoerders in die 

praktyk inhou? 

Die navorser het by die eerste oorweging oor die volgende besin: 

•:• of die ondersoek na boot camps wel 'n teoreties-prinsipiele grondslag 

het waaraan aandag geskenk kan word, 

+ deur na navorsing of stimulering vir navorsing wat reeds op hierdie 

gebied in Suid-Afrika onderneem is te kyk en 

•:+ of die studie enige toepassingswaarde sal he. 

Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat daar in die penologiese vakinhoud 

ter lande slegs enkele verwysings na boot camps bestaan en geen 

diepgaande studies nie. Die navorser het op sterkte van bogenoemde 

oorweginge tot die besef gekom dat die huidige ondersoek wel 'n bydrae 

tot die uitbouing en ontwikkeling van die kriminologiese vakwetenskappe 

en in die besonder van die penologie kan lewer. 

By die tweede oorweging het die navorser tydens die literatuurstudie tot die 

besef gekom dat die onderwerp nog nie in wese in Suid-Afrika nagevors is 

nie. Gevolglik bestaan daar geen twyfel oor die aktualiteit van die 

onderwerp, asook oor die funksionele toepassing van die vonnisopsie nie. 

Die navorser het tot die gevolgtrekking gekom dat daar 'n fenomenale 
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leemte op die terrein en rakende die toepassing van die vonnisopsie, in 

vergelyking met Amerika, in Suid-Afrikaanse konteks bestaan. Hierdie 

toedrag van sake het as verdere motivering gedien vir die keuse van 

hierdie besondere onderwerp. 

'n Derde aspek wat by die noodsaaklikheid en wenslikheid van die 

ondersoek in gedagte gehou is, is of die studie enige toepassingswaarde 

het of sal he. Dit kan oak gestel word of die praktyk 'n behoefte aan hierdie 

tipe navorsing het. Na aanleiding van slegs enkele verwysings wat in Suid

Afrikaanse literatuur met betrekking tot boot camps aangetref is, tesame 

met die toenemende gevangesetting van jeugdiges in Suid-Afrikaanse 

gevangenisse, het die navorser tot die gevolgtrekking gekom dat die 

ondersoek wel toepassingswaarde het, deurdat dit 'n bron daar sal stel wat 

as riglyn kan dien vir die installing van boot camps as alternatiewe 

vonnisopsie by die aanhouding van jeugdiges. 

4. Doel van die ondersoek 

Die doelstellings as grondliggende oogmerke van hierdie navorsing is drieledig 

van aard. 

Eerstens is die doel van die ondersoek om wetenskaplike kennis met betrekking 

tot die verskynsel te bekom en te verbreed. Die blote versameling van materiaal 

veronderstel egter nie altyd kennis nie en kennis bring nie altyd insig nie. 

Slegs die geestelike of innerlike verwerking van die materiaal, met die 

gepaardgaande korrekte toepassing wat gevolgtrekkings en verklarings behels, 

kan tot verdieping en insig lei (Cilliers, 1984:5). 

Die doel van hierdie ondersoek is dus nie slegs om feite te versamel nie, maar 

om langs die wee van verwerking, sistematisering, besinning en beredenering 

van die versamelde inligting tot insig van die vraagstuk te kom. Die oorweging 

is om in hierdie proses die feite tot 'n logiese, samehangende en sistematiese 

geheel te orden. 
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Met hierdie veronderstelling in gedagte het navorser met hierdie ondersoek 

haarself dit ten doel gestel om: 

•:• deur middel van 'n literatuurstudie 'n beskrywing te gee van die ontstaan, 

ontwikkeling en praktyk van boot camps in Amerika, 

•:• die plek en rol van boot camps in jeugregspleging in Amerika te bepaal en 

te evalueer en 

•:• aanbevelings te maak en riglyne te stel vir die moontlike ondersoek van 

boot camps in jeugregspleging in Suid-Afrika. 

Tweedens is dit die doel om op 'n sistematiese wyse, aan die hand van die 

kennis wat ingesamel is, 'n geheelbeeld van die onderwerp te verskaf, ten einde 

die belang daarvan aan te toon. Die aanleidende vraag tot die ondersoek was 

om vas te stel hoe daar in 'n prominente penologiese stelsel soos die van 

Amerika voorsiening gemaak word vir die hantering van jeugdige oortreders, ten 

einde gevangenisbevolkings hanteerbaar te maak. Die doel is om meer te wete 

te kom oor die hanteringswyses in boot camps, om hierdie tipe oortreder van 

misdaad af te skrik en terselfdertyd as 'n beter individu aan die samelewing 

waaruit hy onttrek is, terug te besorg. Deur middel van hierdie aspek kan die 

kriminologiese- en penologiese wetenskaplike se kennisbasis met betrekking tot 

die aanhouding van jeugdiges uitgebou word. 

Hierdie verhandeling het dus ten doel om iets byte dra tot die uitbreiding en 

verdieping van kennis en insig met betrekking tot die aanhouding van jeugdiges 

in penologiese perspektief. In die praktiese doelstelling van die ondersoek is die 

bedoeling om met die kennis en insig wat verkry word, onder meer 'n bydrae te 

maak tot die uitbouing van: 

•:• die penologiese vakinhoud, 

•:• die strafbeleid en-praktyk met betrekking tot die aanhouding vanjeugdiges 

en 

•:• om die weg voor te berei en as riglyn te dien vir verdere navorsing. 

Die ondersoek het nie net ten doel om kennis en insig uit te brei nie, maar wil 

ook poog en dien as beskeie voorligting om ander navorsers, studente, 

beleidmakers en -toepassers op hierdie gebied te prikkel. 
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Derdens is die doelstelling om die ingesamelde kennis tot die beskikking van 

almal wat 'n belang in penologiese regspleging het, te stel en as Afrikaner 'n 

bydrae tot die Suid-Afrikaanse en meer spesifiek die Afrikaanse vakliteratuur van 

die kriminologiese vakwetenskap, Penologie, te kan lewer. 

5. lnsameling van gegewens 

Die keuse van die onderwerp het meegebring dat die eerste en kardinale taak 

was om so goed moontlik ten opsigte van die navorsingsterrein georienteer te 

word. Volgens Cilliers (1967:134) is 'n literatuurstudie die aangewese bron om 

inligting in te win; dit is om aan die voorgestelde ondersoek uitvoering te gee en 

verg gevolglik deeglike beplanning. 'n Noukeurige, voorlopige literatuurstudie 

is gevolglik onderneem, ten einde op hoogte te kom van relevante en bestaande 

wetenskaplike bronne. Teen hierdie agtergrond en die feit dat hierdie ondersoek 

in wese 'n literatuurstudie is, is 'n wye verskeidenheid bronne geraadpleeg soos 

onder andere boeke, tydskrifte en die Internet. 

Wat egter opval in Hoofstuk 4 is dat hoofsaaklik net van die bron American 

Correctional Association gebruik gemaak is. Navorser het talle pogings 

aangewend om verdere inligting te bekom, maar weens die relatiewe resente 

ontwikkeling van boot camps, is inligting met betrekking tot die keuse en 

opleiding van personeel in boot camps beperk. lnligting wat wel bekom is kon 

nie die inligting wat in American Correctional Association aangetref is toelig of 

uitbrei nie, omdat dit reeds in hierdie bron vervat is. 

Aan die hand van Smit (1993:9) vorm literatuurbestudering 'n fundamentele en 

integrale deel van die beplanning en uitvoering van 'n navorsingsprojek. 

Literatuur in wetenskaplike navorsing is van uiterste belang en kan nie 

oorbeklemtoon word nie. 'n Deeglike studie van die literatuur bring die navorser 

sander twyfel in voeling met teoriee, omskrywings en filosofiese beredenering 

van die gekose probleemtema. 

Die doel met die ondersoek van die literatuurstudie was vierledig van aard, 

naamlik: 
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•:• om perspektief te verkry oor die ontstaan van boot camps en wat daartoe 

aanleiding gegee het en die wyse waarop dit beslag gekry het. Hierdie 

perspektief het meegebring dat die studie net tot Amerika beperk is, weens 

die oorsprong van boot camps. 

•:• om 'n aanduiding te kry van die beste ondersoekmetodes wat gebruik kan 

word. Die jongste verslae van navorsers het 'n duidelike aanduiding van 

die doeltreffendste prosedures verskaf. 

+ om eie navorsingsbevindinge beter te kan interpreteer en 

•:• om die doeltreffendheid van boot camps in Penologie te bepaal. 

Die stof wat deur middel van die literatuurstudie versamel is, is noukeurig 

deurgewerk en bestudeer, die besonderhede aangeteken en gesistematiseerten 

einde 'n geheelbeeld te vorm wat as basis vir besinning en beredenering kon 

dien. Die geraadpleegde bronne word in die bibliografie weergegee. 

Volgens Neser (Cilliers, 1984: 10) berus die betroubaarheid van gegewens op die 

keuring van bronne volgens skrywers se wetenskaplike status, die objektiwiteit 

van die navorser en die metode om die inhoud van bronne te vergelyk en te 

toets. 

Die gepubliseerde bronne wat geraadpleeg is, is deur bekende wetenskaplikes 

geskryf. Soos van der Walt (1964:14) in sy studie, het die navorser van die 

standpunt uitgegaan dat hierdie skrywers se wetenskaplike arbeid, opvattings 

en uitsprake as wetenskaplik betroubaar en gefundeerd beskou kan word. Op 

grond hiervan het navorser nie gehuiwer om die opvattinge as die korrekte te 

aanvaar nie. 

Tweedens moes die navorser haar verlaat op eie wetenskaplike en objektiewe 

houding. Daar is nie alleen daarna gestreef om inligting uit bronne korrek weer 

te gee en aan te teken nie, maar ook om dit objektief te beoordeel volgens die 

tyd en gees waarin die verskillende wetenskaplikes hul bydrae gelewer het. 

In die derde plek is gepoog om die betroubaarheid van gegewens te toets deur 

die inhoud van die verskillende bronne te vergelyk. Onduidelikhede wat uit die 
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literatuur voortgespruit het, is naas eie besinning met die navorser se studieleier 

bespreek. 

Die aanvanklike leeslys oar die onderwerp het uit ongeveer 20 bronne bestaan. 

Die bibliografie wat aan die einde verskyn oorskadu egter die aanvanklike 

leeslys by verre. Laasgenoemde beklemtoon die belangrikheid van indringende 

bestudering van relevante inligtingsbronne, ten einde wetenskaplike 

verantwoordbare navorsing te kan doen. 

Alie literatuur wat tydens die studie geraadpleeg en aangewend is verskyn in die 

bibliografie en menings van kenners en ander navorsers is op wetenskaplike 

wyse erken. 

6. Metode van die ondersoek 

'n Wetenskap is die sistematiese insameling van kennis en hierdie 

wetenskaplike kennis dra daartoe by dat die mens sy leefwereld ken en 

verstaan. 'n Basis van die moderne wetenskap is om die verband tussen die 

ingewikkelde teoriee en feite in te sien en te verstaan (Goode & Hatt, 1952:7). 

In 'n wetenskaplike ondersoek bepaal die aard van die ondersoek die aard van 

die metodes wat aangewend sal word. Volgens Neser en Van der Westhuizen 

(1982:2) kan penologiese navorsing op drie vlakke onderneem word, naamlik 

veldevaluering, veldverkenning en veldverwerking. 

Veldevaluering is toegespits op die evaluering van die studieterrein, hoofsaaklik 

deur 'n literatuurstudie van die navorsingsonderwerp(e), terwyl dit in 

veldverkenning gaan om 'n literatuurstudie sowel as empiriese navorsing met die 

reg op die formulering van hipoteses. Veldverwerking sluit beide die vorige 

vlakke van navorsing in en word uitgebrei deur hipotesetoetsing. 

Die huidige ondersoek ontsluit veldevaluering. Vir die doel van die studie, 

volgens die aard van die navorsingsprobleem en binne die raamwerk van 

veldevaluering, is van 'n literatuurstudie gebruik gemaak. Die primere doel van 

die metode is om feitlike inligting ten opsigte van die een of ander aspek van die 
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werklikheid vir die doel van beskrywing en beplanning te bekom. 

Volgens Van der Walt (Cilliers, 1984: 11) behels 'n literatuurstudie die 

bestudering van gepubliseerde bronne soos boeke, verslae, tydskrifte, 

statistieke, kodelyste en ander dokumente. Dit het ten doel om kennis en insig 

aangaande reeds bestaande inligting op die gebied te verkry, dit tot 'n 

eenheidsbeeld saam te voeg en tot 'n wetenskaplike studie te orden. 

Navorser moes volgens hierdie raamwerk 'n noukeurige seleksie doen ten 

opsigte van feite wat gebruik kon word. Dit is gedoen deur die navorser se 

inisiatief, haar primere doelstelling met die ondersoek, die wyse waarop die 

vraagstuk benader is en haar objektiewe wetenskaplike houding. 

Navorser moes ook in die ondersoek 'n eie tegniek aanwend om feite, soos 

weergegee deur skrywers en navorsers, te analiseer en te klassifiseer. lnligting 

is eers op 'n bree vlak oor die aanvanklike uiteensetting van die beginsels 

ingesamel om as orientering vir die ondersoek te dien. Mettertyd is dit in 

onderafdelings gekategoriseer wat met die verslag verband hou. 

7. Begrensing van die ondersoek 

Volgens Van der Westhuizen (1982:40) is totaliteitsbeskouing van kardinale 

belang om 'n suksesvolle studie van die studie-objek te kan maak. Daar word 

gevolglik van die navorservereis om sy algemene benadering tot diewerklikheid 

duidelik en onomwonde te stel. 

Ten einde dus net die noodsaaklikste inligting in die verslag te kon aanbied om 

die doelstellings te kon bereik, is die ondersoek afgebaken deur middel van 'n 

tyd- en geografiese begrensing. 

7.1 Tydbegrensing 

Van der Westhuizen (1977:40) konstateer dat as 'n kriminologiese 

navorsingsprojek onderneem word, is die navorser veronderstel om een of 
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meer terreine te betree. Daarom moet die direkte- en/of indirekte verband 

met die sentrale studie-objek gestel word en gevolglik kan 'n 

ondersoekgebied ook tydruimtelik begrens word. 

Wat die tydbegrensing betref het navorser eerstens in Hoofstuk 2 aandag 

geskenk aan die ontstaan en ontwikkeling van boot camps, na aanleiding 

van skok probasie, gedurende die laat 1970's en die vroee 1980's, tot die 

huidige situasie. 

Voorts is daar aan die begin van Maart 2000 met die insameling van 

toepaslike inligting en gegewens vir die studie begin, waarna die 

verwerking daarvan tot en met die einde Februarie 2001 voortgeduur het. 

7 .2 Geografiese begrensing 

Bless & Higson-Smith (1995:28) huldig die standpunt dat geografiese 

begrensing belangrik is ten einde te kan bepaal waar 'n studie plaasvind. 

Weens die ontstaan en betreklike jong bestaan van boot camps is die 

studie net tot Amerika beperk. Hoewel boot camps ook al in ander lande 

ontstaan het, het die grootste en vinnigste ontwikkeling egter in Amerika 

plaasgevind. Afgesien van filosofiese insette sal aandag ook aan 

aktiwiteite binne boot camps gegee word, soos onderrig- en 

behandelingsprogramme wat tot die oortreders se beskikking is, asook 

ander verbandhoudende sake in boot camps. 

8. Begripsomskrywing 

Fourie ( 1990:4) wys daarop dat ontleding van 'n wetenskaplike aard normaalweg 

'n aantal begrippe na vore bring wat binne die kontinuum van die wetenskaplike 

studie telkemale verskyn. In 'n wetenskaplike ondersoek is dit noodsaaklik om 

begrippe wat gebruik word en moontlik verwarring kan veroorsaak af te baken 

en te omskryf. Begripsverheldering is gevolglik van groot belang en dien as 
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waarborg, ten einde te verseker dat dieselfde betekenis deurlopend deur die 

navorser sowel as die leser aan hierdie begrippe gegee word. 

Daar is gewoonlik twee soorte begrippe wat omskryf word, naamlik: 

•:+ nuwe begrippe wat tot dusver betreklik onbekend is en 

•:• bekende begrippe wat vir doeleindes van die ondersoek 'n bepaalde 

betekenis het en gepaard hiermee daardie begrippe wat die kern van die 

ondersoek vorm en ter wille van duidelikheid weer omskryf word. 

Vir doeleindes van hierdie ondersoek sal volstaan word met 'n omskrywing van 

boot camp, omdat dit al begrip is wat nuut is en tot dusver betreklik onbekend is. 

Bekende begrippe wat in die ondersoek voorkom het geen bepaalde betekenis 

nie, maar wel die normale betekenis soos dit algemeen bekend is. 

8.1 Boot camp 

Volgens Cronin & Han ( 1994: 1) bestaan daar geen wyd erkende of 

amptelike omskrywing van die begrip boot camp nie. Weens die feit dat 

boot camps as gewild by wetgewers en ander potensiele ondersteuners 

bewys is, ly dit geen twyfel dat programontwikkelaars dit verstandig ag om 

die begrip te rek om so 'n wye reeks programme as moontlik in te sluit. 

Boot camp word egter omskryf as 'n intermediere sanksie of intermediere 

strafmaatreel as 'n lewensvatbare alternatief vir tradisionele 

gevangesetting, waartoe jeugoortreders of volwasse misdadigers vir 'n kart 

aanhoudingstydperk gevonnis word. Dit is 'n korrektiewe, residensiele 

fasiliteit, waarin deelnemers nie met die gewone gevangenisbevolking 

gemeng word nie, met 'n program wat op militere struktuur, reels, dissipline 

en aktiwiteite gebaseer is. Dit behels gewoonlik ook harde werk, 

liggaamlike opvoeding, berading en/of opvoedkundige programme. Die 

onderliggende veronderstellings is dat die fel program as 'n spesifieke 

afskrikmiddel sal dien, tot 'n positiewe selfbeeld sal lei en gekoppel met 

enige voordele wat deur berading en/of opvoeding bereik is, 'n 

13 



rehabilitatiewe uitwerking sal he. Die boot camp ondervinding is 'n poging 

om selfrespek, dissipline, werketiek en verantwoordelikheid by oortreders 

aan te wakker en hulle ontsag vir die reg en mede-burgers aan te leer. Die 

komponente is ontwerp om oortreders met die nodige vaardighede toe te 

rus om as wetsgehoorsame burgers, na vrylating, te funksioneer. Die 

oogmerk is om gelyktydig residivisme deur rehabilitasie te verminder, 

voorsiening te maak vir vergelding, as afskrikmiddel teen misdaad te dien 

en gevangeniskostes en -oorbevolking te verlaag (Cronin & Han, 1994: 102; 

Salerno, 1994:149; MacKenzie&Souryal, 1991:90;Anderson, 1999:98-99; 

Osler, 1991 :34 ). 

9. Probleme verbonde aan die ondersoek 

Navorser het in die ondersoek voor sekere probleme te staan gekom. Eerstens 

is, tydens die literatuuroorsig met die aanvang van die studie, vasgestel dat daar 

tot op daardie stadium nog weinig oor die onderwerp in Suid-Afrika nagevors is 

en dat weinig, indien enige, Suid-Afrikaanse literatuur oor die onderwerp bestaan 

of beskikbaar was. Die navorser was dus gevolglik daarop aangewese om veral 

van buitelandse publikasies en -literatuur gebruik te maak. 

'n Tweede probleem wat opgeduik het was dat weens die feit dat boot camps 

hoofsaaklik in Amerika ontstaan en ontwikkel het, die menings van skrywers 

dikwels in verskeie bronne herhaal is. Gevolglik moes baie bronne en inligting 

deurgewerk word om nuwe inligting en feite te bekom. 

Hoewel inligting oor die ontstaan, werking en evaluering van boot camps 

geredelik beskikbaar was, is moeite egter ondervind om inligting oor die keuse 

en opleiding van boot camp-personeel te bekom. Dit het stremmend op 

navorser se ondersoek ingewerk deurdat slegs eensydige menings weergegee 

kon word. 

Voorts is 'n belangrike struikelblok wat by alle wetenskaplike navorsing 

teenwoordig is die strewe na objektiewe interpretasie van inligting. 

Objektiwiteit is 'n vereiste vir wetenskaplikheid en die inligting wat ingewin is. 
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Gevolglik moet inligting bevestig en gekontroleerword. Navorser gaan derhalwe 

poog om haar eie subjektiwiteit en eensydigheid te oorkom en objektiwiteit na te 

street. 

10. Samevatting 

Die aard van die studie laat die navorser net toe om as waarnemer in 

literatuurverband op te tree en nie om tegnieke van beheer in te stel nie. Dit is 

egter die navorser se wens en begeerte dat rolspelers in die studieveld van die 

waarnemings en bevindinge voortspruitend uit die studie sal kennis neem, weens 

die bydrae wat dit tot die studieveld kan lewer. 

Die domeinverskynsel onder bespreking beskik oor wye toepassingsbestek. 

Hoewel boot camps 'n algemene verskynsel in Amerika is, bestaan daar 'n legio 

moontlikhede waarvolgens praktiese implementering kan geskied. 

In die opvolgende hoofstukke sal die domeinverskynsel, soos dit in Amerika 

voorkom, bespreek word. Besondere klem sal ook op filosofiese benaderings, 

teoretiese raamwerke betreffende die domeinverskynsel en programme wat in 

boot camps vir jeugdiges aangebied word, gele word. Ten laaste sal riglyne aan 

die hand van die bespreking daargestel word met die oog op toekomstige 

navorsing vir Suid-Afrikaanse omstandighede ten opsigte van die hantering van 

jeugdiges. 
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Hoofstuk 2 

Die ontstaan en ontwikkeling van boot camps 

1. lnleiding 

Boot camps het in Amerika in die vroee 1980's as 'n lewensvatbare alternatief tot 

tradisionele gevangesetting te voorskyn gekom. Gedurende hierdie tydperk het 

verskeie state ekonomiese druk, weens oorbevolking in hul korrektiewe fasiliteite, 

ondervind, soos in punt 2 aangedui sal word. 

Teen die laat 1970's is die beskikbare sanksies as ontoereikend beskou om die 

gekompliseerdheid van die stygende misdaadsyfer in bedwang te hou, hulpbronne 

te bespaar en die overcrowded cattle pens van 'n dreigende katastrofe af te weer 

(Vass, 1990: 12). 

Boot camps is as gevolg van die oorbevolking in gevangenisse in Amerika as 'n 

uitvoerbare geleentheid verwelkom om ruimte in gevangenisse vir geharde 

misdadigers te reserveer. Oortreders wat nie as gevaarlik of 'n bedreiging beskou 

is nie, is 6f tot boot camp 6f 'n ander intermediere sanksie gevonnis. 

Ander programme wat in hierdie tyd in gebruik was, het ingesluit: elektroniese 

monitering, huis-arres, intensiewe proefdienste, gewone proefdienste en skok 

probasie. 

Oortreders wat tot intermediere sanksie-programme gevonnis word, is diegene wat 

geregtelike beamptes as nie ernstig genoeg beskou vir gevangenisstraf nie, maar 

is terselfdertyd diegene wat nie toegelaat kan word om die stelsel vry te spring 

sonder enige vorm van geringe straf nie (Anderson et al, 1999: 1 ). 

Voorts gaan na die tendens van oorbevolking in gevangenisse, 'n historiese oorsig 

van boot camps, voorlopers tot boot camps, die ontstaan en ontwikkeling van 

moderne boot camps en privatisering van boot camps in die Amerikaanse opset 

gekyk word. Laastens word aandag gegee aan die penologiese teoriee vir die 

regverdiging van boot camps. 
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2. Die tendens van oorbevolking in gevangenisse 

Die volgende is 'n aanduiding van die oorbevolking wat in gevangenisse in 

Amerika ondervind is (gevangesettingkoers per 100,000 bevolkingstal), bv. 

California, 64,737 (gevangesettingkoers 227); New York, 39,799 

(gevangesettingkoers 224); Texas, 38,595 (gevangesettingkoers 227); Florida, 

32, 771 (gevangesettingkoers 273); Michigan, 22,334 (gevangesettingkoers 243); 

Ohio, 22,332 (gevangesettingkoers 217); Illinois, 19,928 (gevangesettingkoers 

172); Georgia, 18, 191 (gevangesettingkoers 271) en North Carolina, 16,948 

(gevangesettingkoers 249). Die gevangesettingkoers per 100,000 bevolkingstal 

het vanaf 1972 met 93 tot 1984 na 188 gestyg (Anderson et al, 1999: 1; Vass, 

1990:29). Op 31 Desember 1980 het Amerikaanse gevangenisse 328,695 

inwoners aangehou, 'n getal wat meer as drievoudig toegeneem het tot 1,6 miljoen 

teen 31 Desember 1995 (gevangesettingkoers 600) (Tonry & Hatlestad, 1997:v; 

Zhang, 1998:314). 

Volgens Evans Skovron (Vass, 1990:29) het oorbevolking teen 1984 'n nasionale 

skandaal geword, tot die punt dat dit tot geregtelike gevolge in baie state gelei het 

(ender andere New Jersey, Kentucky, Tennessee, Louisiana en Mississippi) wat 

gedwing was om volgens hofbevele of skikkingsooreenkomste bedryf te word. 

Teen 1983 was daar 36 state wat vervolging, weens oorbevolking, in die gesig 

gestaar het (Anderson et al, 1999:1; Zhang, 1998:314). 

Dieselfde tendens as in Amerika met betrekking tot oorbevolking in gevangenisse 

is ook in Engeland ondervind. In 1977 was die gemiddelde daaglikse bevolking 

41,570 in 'n gevangenis-instelling wat vir 37,520 ontwerp was. In 1987 het die 

gemiddelde daaglikse bevolking tot 48,425 gegroei, terwyl die gesertifiseerde 

normale akkommodasie (GNA) 41,994 was, wat 'n oorbevolking van meer as 15 

persent teweeggebring het. lndien diegene wat nie in gevangenisse 

geakkommodeer kon word nie en in polisieselle geplaas is, bygereken word, het 

oorbevolking tot ongeveer 17 persent gegroei. Teen 31 Maart 1988 het die 

gevangenisbevolking alle beskikbare akkommodasie met 5,500 oorskry. Teen 

1987 het die werklike bevolking in die tien mees oorbevolkte gevangenisse die 
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GNA tot meer as 100 persent oortref. Byvoorbeeld, Leeds-gevangenis met 642 

GNA het 'n bevolking van 1,345 gehad, Leicester-gevangenis met 204 GNA het 

416 inwoners gehad en Lincoln-gevangenis met 359 GNA het 416 gevangenes 

gehad (Vass, 1990:26-27). 

Hierdie krisis in gevangenisstelsels is ook in Europese lande ondervind. Die 

toename in gevangenisbevolkings per 100,000 bevolkingstal was vir die tydperk 

Februarie 1983 tot Februarie 1987 in sommige lande as volg: Portugal, 53 tot 85 

(60% toename); lerland, 37 tot 54 (46% toename); Luxemborg, 72 tot 99 (37% 

toename); Frankryk, 68 tot 89 (31 % toename); Nederland, 28 tot 37 (29% 

toename) en Ciprus, 30 tot 38 (28% toename). Hieruit blyk dit dat die tendens van 

oorbevolking in gevangenisse 'n wereldwye verskynsel was en dat dringend na 

alternatiewe gesoek moes word (Vass, 1990:32). 

3. Die historiese oorsig van boot camps 

Die gebruik van militere-styl dissipline in korrektiewe omstandighede is nie 

onbekend nie. Amerikaanse korrektiewe dienste se belangstelling in militere 

modelle dagteken van die negentiende eeu. Die versiende superintendent 

Zebulon Brockway het in 1888 'n program, met 'n kombinasie van rehabilitatiewe-, 

militere- en opleidingselemente, by die Elmira-hervormingskamp in New York tot 

stand gebring. Voorstellings uit die era beeld inwoners in uniform en pelotonne 

op parade, in driloefeninge met houtgewere, in massa-oefeninge en geboe oor hul 

studie in 'n rekenkunde klas, uit. Die program het ook 'n Spartaanse stelsel 

ingesluit wat stoombaddens, masserings en spesiale diete voorgeskryf het om 

rehabilitasie te bevorder. Die militere benadering wat hy bekendgestel het, het tot 

1920 voortgeduur (Anderson, 1998: 121-12; Cronin & Han, 1994: 1 O; Anderson et 

al, 1999:7; Simon, 1995:33). 

Hierdie militere benadering was vir verskeie redes funksioneel. Eerstens het dit 

die installing fondse bespaar, deurdat dit nie nodig was om bewaarders te huur 

nie. Tweedens het dit gehelp om 'n noodsituasie wat, weens die afskaffing van 

gevangene-arbeid deur die Yates-wetgewing in 1988, ontstaan het, te verlig. Voor 
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hierdie wetgewing kon gevangenes in die ope markstelsel meeding. Gevangenes 

het sander vergoeding dag en nag gewerk en kwaliteitprodukte gelewer wat 

goedkoper as die van hul mededingers in die gemeenskap was (Anderson et al, 

1999:7; Simon, 1995:34). 

Die nuwe wetgewing het gevangenes verbied om in die ope markstelsel mee te 

ding. Brockway en sy opvolgers was genoodsaak om lewensvatbare metodes te 

vind om gevangenes besig te hou. Die militere model was uitstekend vir hierdie 

behoefte. Die idee om militere opleiding te gebruik om gevangenes te dissiplineer 

en ordelik te hou, is as een van die mees innoverende idees van daardie tyd 

beskou. Hierdie benadering om oortreders te dissiplineer het egterteen die einde 

van die Tweede Wereldoorlog ineengestort. Amerikaners het die oorlog en alles 

wat mi liter was begin verafsku. Dit het die einde betaken van die militere struktuur 

wat aanvanklik by Elmira lof toegeswaai is. Hierdie pogings is uiteindelik 

gediskrediteer en laat vaar, maar persona soos Brockway het ten minste geglo in 

dit wat hulle gedoen het. Sommige geleerdes voer egter aan dat die 

implementering van militere opleiding, tydens daardie historiese tydperk, die doel 

daarvan gedien het (Anderson et al, 1999:7; Anderson, 1998: 122). 

Gedurende en na die Tweede Wereldoorlog het die United States Army 

intensiewe basiese opleiding as 'n strategie gebruik om soldate wat misdaad 

gepleeg het te rehabiliteer. Die weermag het hierdie strategie aangeneem om 

oorbevolking by korrektiewe fasiliteite van militere instellings te verminder en 

kostebesparings teweeg te bring. lntensiewe militere opleiding het die weermag 

in staat gestel om 42,000 soldate suksesvol na aktiewe diens te laat terugkeer 

(Anderson et al, 1999:7-8). 

Na die Tweede Wereldoorlog het Brittanje semi-militere aanhoudingsentra vir 

jeugdiges in Engeland en Wallis ingestel. Hierdie sentra, wat streng dissipline 

beklemtoon het, was daarop gemik om tieners die kart, deurdringende skok te gee 

wat hul misdadige loopbane sou beeindig. Hierdie programme het tot in die 

1960's en 1970's aangehou, ten spyte van navorsing wat getoon het dat hul 

residivisme-resultate nie beter as ander institusionele programme was nie (Cronin 
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& Han, 1994:10). 

4. Die voorlopers tot boot camps 

In die vroee 1960's is die tipe semi-militere aanhoudingsentra, wat deur Brittanje 

na die Tweede Wereldoorlog vir jeugdiges ingestel is, in Colorado ingestel om 

jeugoortreders te behandel. Dit het bekend gestaan as Outward Bound (of 

Wilderness Training in sommige jurisdiksies ). Die teoretiese beginsels van hierdie 

benadering was dat jeugdiges negatiewe selfagting ervaar en dat as selfagting, 

'n innerlike self-evalueerder, verhoog word, die moontlikheid van misdadigheid 

verminder word. Die kern van hierdie programme is opwindende, avontuurlike en 

uitdagende aktiwiteite. Dit sluit onder meer kampering, bergklim, riviervaart en 

solo-oorlewing in die natuur in. Ander positiewe eienskappe van hierdie tipe 

program is dat die personeel op 'n konstante basis in interaksie met die jeugdiges 

is, aangesien die groep in gereelde aangesig-tot-aangesig wisselwerking 

geforseer word, weens die aard van die program. Dit bied die geleentheid vir 

krisis-berading, berading op 'n aanvraag-basis en die ontwikkeling van 

selfstandigheidsvaardighede en selfvertroue. Daar is groat druk op die individu 

om hierdie gewenste eienskappe te ontwikkel, want mislukking kan lei tot in

gevaarstelling van die groep, beserings, negatiewe moraal en selfs voortydige 

staking van die aktiwiteit, beide individueel of gesamentlik (Salerno, 1994:148-

149). 

In 1965 is nog 'n voorloper tot boot camps in Ohio ontwikkel, nl. skok probasie. 

Dit is as alternatief tot langtermynaanhouding vir sekere oortreders aan howe 

beskikbaar gestel. 'n Regter kan volgens wetgewing 'n oortreder wat op of na 

1 Januarie 1984 vir 'n tydperk langer as een jaar probasie gevonnis is, as 'n 

spesiale voorwaarde gelas dat die toesiggeval vir 'n tydperk van 90 dae in 'n 

spesiale alternatiewe aanhoudingseenheid aangehou word (Gerber, 1995:232). 

Skok probasie as spesiale aanhoudingseenheid is 'n alternatiewe program van 

direkte probasie. Die program is ontwerp vir jong oortreders wat volgens 

oorweging as ongeskikte kandidate vir direkte probasie beskou is, maar nietemin 
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baat sou vind deur die ondervinding van 'n kort aanhoudingsperiode, wat ten doel 

het om hulle te skok ten opsigte van die harde werklikheid van 

gevangenisaanhouding (Gerber, 1995:232). Skok probasie poog dus om 

gevangenes te skok om hul gedrag na 'n kort aanhoudingstydperk, opgevolg deur 

probasie, te verander (Anderson et al, 1999:8). 

Alvorens 'n oortreder egter tot aanhouding in die spesiale aanhoudingseenheid 

deur 'n hof gevonnis word, voer die proefbeampte 'n spesiale ondersoek ten 

opsigte van die volgende uit, ten einde te bepaal of die oortreder vir die program 

kwalifiseer, nl.: 

•> Die oortreder se fisieke- of psigiese geskiktheid om aan fisieke aktiwiteite 

onderwerp te word. 

•:• Die afwesigheid van enige aansteeklike siektes by die oortreder. 

+ Die oortreder nie jonger as 17 jaar of ouer as 25 jaar op datum van vonnis 

is nie. 

•:• Die Departement van Korrektiewe Dienste se goedkeuring aan die plasing 

in 'n spesiale aanhoudingseenheid geheg is (Gerber, 1995:232). 

Nadat die kandidaat vir die spesiale aanhoudingseenheid ge"identifiseer is, maar 

voordat hy toegelaat word, stel die hoof-proefbeampte vas of die oortreder aan die 

volgende kriteria voldoen: 

•> manlik is, 

•> nie jonger as 17 jaar en nie ouer as 25 jaar op tydstip van vonnis is nie, 

•> gevonnis is weens 'n misdaad, 

•> nie 'n aansteeklike- of oordraagbare siekte het nie, 

•> geen fisieke gebrek het wat sal meebring dat streng fisiese aktiwiteite nie 

uitgevoer kan word nie en 

•> geen psigiese versteuring het wat sal verhoed dat hy horn al weerhou van 

deelname aan uitputtende fisiese aktiwiteite nie (Gerber, 1995:232-234). 

Wanneer vasgestel word dat 'n toesiggeval die voorwaardes van probasie van die 

spesiale aanhoudingseenheid verbreek het, word 'n herroepingsverhoor gehou. 

Na die verhoor kan die regter die status van die oortreder behou en hy mag 

21 



spesiale voorwaardes daaraan toevoeg. Andersyds kan die regter die oortreder 

skuldig bevind en die maksimum vonnis, volgens wet, vir die oorspronklike 

oortreding ople, onderhewig daaraan dat krediet vir die tydperk wat al reeds in die 

gevangenis of onder probasie uitgedien is, gegee word (Gerber, 1995:195-196). 

Indian 'n oortreder die tydperk van aanhouding van skok probasie voltooi het, 

word hy vir 'n tydperk van ondertoesigstelling, wat berading, toesighouding en 

monitering behels, in die gemeenskap geplaas (Anderson et al, 1999: 129). 

Korrektiewe kundiges het geglo dat skok probasie oortreders sal leer om 

wetsgehoorsaam te wees na 'n voorsmaak van die gevangenis. Hulle het gedink 

dat hierdie benadering 'n afskrikkings-effek op misdadige gedrag sal he. Die 

bevindings van verskeie skok probasie-studies het aangedui dat dit min of geen 

uitwerking op oortreders se gedrag gehad het nie. State soos Ohio, Texas, Iowa 

en Kentucky, tesame met New Zealand, het aanvanklik met skok probasie

programme geeksperimenteer (Anderson et al, 1999:8). 

In 'n samevatting oor skok probasie het Allen, Carlson en Parks (Anderson et al, 

1999:9) belangrike kritiek gevind, soos: 

•:. Dit was diskriminerend teenoor swartes. 

•:+ Daar was aanduidings van net-widening. 

•:+ Geen van die programme het die vermoe gehad om veranderlikes te isoleer 

wat met program-mislukking verband hou nie. 

In 1979 het die rolprent Scared Straight die gevangenislewe van geharde 

misdadigers by Rahway Prison in New Jersey uitgebeeld. Die teorie vir scared 

straightwas datjeugdige oortreders van misdaad afgeskrik sal word, na 'n besoek 

aan 'n gevangenis gevolg deur 'n intensiewe konfrontering-sessie met 

gevangenes gevonnis tot lewenslange gevangenisstraf. Dit sou jeugoortreders 

laat nadink oar die onaangenaamhede van gevangenskap. Baie state het hierdie 

program as 'n wondermiddel tot die jeugdige misdaadprobleem beskou en spoedig 

soortgelyke programme oorgeneem. Evaluerings van hierdie programme het egter 

aangedui dat die meerderheid nie daarin kon slaag om jeugmisdaad te verminder 
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nie, maar die toestand inteendeel versleg het (Anderson et al, 1999: 10). 

Literatuur stel egter voor dat die mees suksesvolle behandelingsprogramme 

(anders as skok probasie en scared straight) die is wat verskillende metodes 

insluit, eerder as om op 'n enkele benadering staat te maak om oortreders te 

verander. Dit is veral waar met betrekking tot jeugdige misdadige 

dwelmgebruikers wat later volwasse oortreders word. Aangesien hulle die 

grootste risiko in die gesig staar om in residivisme te verval en 

beroepsmisdadigers te word, moet benaderings vir behandeling multi

dimensioneel wees. Dit moet dus komponente behels wat behandeling en 

voorkoming verskaf (Anderson et al, 1999: 10). 

5. Die ontstaan van moderne boot camp-programme 

Volgens veronderstelling is alle strewensgebiede onderworpe aan veranderende 

patrone en is korrektiewe dienste geen uitsondering nie (Cronin & Han, 1994:4). 

Namate die 1980's verloop het, het militere basiese opleiding as 'n lewensvatbare 

korrektiewe praktyk weer na vore gekom (Anderson et al, 1999: 11 ). 

Moderne korrektiewe boot camps, ook bekend as skok aanhoudingsprogramme, 

het in die 1980's soos paddastoele opgeskiet, vir redes wat meer met politieke 

bemarking as suiwer korrektiewe praktyk te doen gehad het (Anderson, 1998: 122). 

Hoewel die populariteit daarvan bygedra het tot die vermenigvuldiging van boot 

camps, het die verskynsel dieper wortels. Boot camps is die produk van ten 

minste twee onderling verbonde ontwikkelinge. 

Een daarvan was die verstommende groei in die aantal oortreders in aanhouding, 

weens die get tough on crime-benadering van die regering. Die ander was 'n 

hersiening van vonnisbeleid, gebaseer op veranderde sieninge van die rol van 

straf en rehabilitasie in die korrektiewe stelsel (Kramer & Michalowski, 1995:87; 

Cronin & Han, 1994:4). 
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5.1 Toenemende gevangenisbevolkings 

Die korrektiewe stelsel word dikwels gekenmerk as 'n stelsel in krisis (Cronin 

& Han, 1994:4). 

Angelos en Jacobs (Vass, 1990:27) het daarop gedui dat die 

spasieprobleme, oorbevolking en kostes 'n krisis in gevangenisse tot die 

punt teweeggebring het waar gevangenisbestuurders, begrotingspersoneel, 

goewerneurs en hul personeel aan die rondskarrel was met betrekking tot 

die behoefte om die aantal aangehoudenes en gevangenes te verminder 

en/of die hoeveelheid beskikbare ruimte te verhoog, die hoof te bied. Die 

standpunt is gehuldig dat om die gevangenis uit te brei 'n onpraktiese manier 

was om die krisis op te los, tensy oprigting en besteding met hervormings 

gepaard gaan wat die gevangenisbevolking verhinder om toe te neem, om 

die uitgebreide kapasiteit te vul. Die kostes van voortdurende uitbreidings 

is belemmerend. Byvoorbeeld, die jaarlikse koste om 'n gevangene in 

Amerika te onderhou word op tussen $10,000 tot $30,000 bereken en sal 'n 

beraamde $10-20 biljoen vereis om bestaande fasiliteite tot aanvaarbare 

standaarde van bewoonbaarheid op te gradeer. Ten spyte van toenemende 

ruimte wat beskikbaar gestel is kon die aanbod nie in die aanvraag na ruimte 

voldoen nie. Vanaf 1972 tot 1977 het die gevangenis-instelling met meer as 

23,000 ekstra gevangenisselle toegeneem, maar die inwonerbevolking het 

met 81,000 gestyg. Tussen 1978 en 1980 is 'n addisionele 7,000 selle 

bygevoeg, maar die gevangenisbevolking het met 61,000 inwoners 

toegeneem. In 1981 is 21,000 bykomende plekke verskaf, maar die 

bevolking het met 39,000 gestyg. Hierdie agterstand het tot wydverspreide 

oorbevolking in gevangenisse gelei. In die tipiese gevangenis was daar 

1,000 inwoners in 'n ruimte ontwerp vir 500 en nasionaal het ongeveer 

500,000 inwoners ruimte wat vir 350,000 ontwerp is, bewoon (Anderson et 

al, 1999:1; Vass, 1990:27-29). 

Gedurende die tien jaar periode tussen 1973 en 1983, met die toenemende 

oorlog teen dwelms, het die gevangenisbevolking verdubbel en vanaf 1980 
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tot 1995 ver-driedubbel. Verpligte vonniswette in die 1970's het veroorsaak 

dat gevangenisse oorbevolk was met oortreders wat vir nie-geweldadige 

oortredings en dwelmverwante misdade gevonnis is. In bietjie meer as 'n 

dekade vanaf 1983 tot en met 1994 het die gevangenisbevolking in Amerika 

'n merkwaardige 150 persent gegroei. Die Federale gevangenisstelsels is 

veral swaar getref deurdat die gevangenisbevolking in 'n dekade verdubbel 

het. Dus, beide die tempo van gevangenisaanhouding en die absolute 

aantal gevangenes het die hoogste vlakke in 1992 bereik. Menige 

staatsinstansies het hulself ender hofbevele bevind om oorbevolking te 

verminder en gevangenes is toenemend in streekgevangenisse aangehou. 

In 1992 is meer as 40,000 gevangenes in streekgevangenisse aangehou, 

weens 'n gebrek aan ruimte in staatsinstellings (Cronin & Han, 1994:4; 

Chambliss, 1995: 104 ). Teen Oktober 1994 is meer as een miljoen mans en 

vrouens in Amerika aangehou. Ses miljoen ander aangehoudenes het die 

getalle van proefdienste en parool laat toeneem (American Correctional 

Association, 1996:151-152). 

Die samestelling van volwasse gevangenisbevolkings het oak verander. 

Aanhoudings weens dwelmoortredings het met 327% oar 'n 5-jaar periode 

toegeneem. Teen 1991 het dwelmoortreders 21.6% van die gevangenis

bevolking uitgemaak, meer as dubbel die persentasie van die 

gevangenisbevolking in 1986. In die Federale stelsel het dwelmoortreders 

58% van die totale gevangenisbevolking verteenwoordig (Cronin & Han, 

1994:4). 

Die regsplegingstelsel vir jeugdiges het dieselfde algemene neigings en 

groeipatroon as die stelsel vir volwassenes getoon. Jeugdiges in 

aanhouding vir misdadige oortredings het vanaf 1978 tot 1989 met 35% 

toegeneem, hoewel die jeugbevolking in Amerika met 11 % verminder het. 

Jeugdige dwelmoortreders is oak hoogs waarskynlik ender toesig geplaas. 

In 1989 is 35% uit hul huise verwyder, in vergelyking met 24% in 1985. Die 

geweldadige bevolking, wat geassosieer word met toenemende bende

aktiwiteit, het oak die probleme in sommige jeugstelsels vererger (Cronin & 
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Han, 1994:4; American Correctional Association, 1996:6). 

Die gevolglike leemte as gevolg van die ontoereikendheid van beskikbare 

sanksies (nl. wat om met misdadigers te doen, hoe om ekonomiese 

strengheid uit te oefen, hoe om hulpbronne te rantsoeneer, watter nuwe 

inisiatiewe of effektiewe strafmaatreels ingestel moet word, die 

noodsaaklikheid vir regerings om die sosiale euwel van misdaad te bestry, 

die uitbreiding van keuses en verskeidenheid van sanksies tot voordeel van 

die howe) was gevul met eise vir stranger gemeenskap-strafmaatreels, wat 

gerig moet word deur 'n waarneembare uiting van straf en afskrikking. 

Hierdie beleid was 'n klemverskuiwing na 'n nuwe onversetlikheid teenoor 

die misdadiger deur geloofwaardige alomvattende reelings met 'n sting wat 

as alternatiewe tot aanhouding kon dien (Vass, 1990: 12+14+22). 

5.2 Veranderde vonnisbeleid 

Die toename in gevangenisbevolkings is onlosmaaklik vervleg met ander 

ontwikkelinge in die teorie en beleid van vonnisoplegging. Primer aangedryf 

deur idealistiese besorgdhede aangaande beweerde willekeurigheid en 

kwetsende vooroordeel in vonnisoplegging, het Amerikaanse hervormers in 

die 1970's die skepping van regverdiger, meer beginselvaste beleidrigtings 

bepleit. Navorsing het in die 1980's die ontnugtering aan die lig gebring wat 

geblyk het die potensiaal van rehabilitasie te ontmasker. Weinig korrektiewe 

programme het geblyk om residivisme van deelnemers te verminder, 

paroolrade het oar geen spesiale gawe beskik om gerehabiliteerde 

gevangenes te identifiseer nie en kriteria wat deur paroolrade gebruik is om 

risiko voorspellings te maak, is reeds bekend wanneer oortreders tot die 

gevangenis toetree en kon net so maklik, en baie vroeer, deur regters by 

vonnisoplegging gebruik word. Gedurende die grootste gedeelte van die 

1980's het die pendulum na die ander kant geswaai; die gemeenskap se 

besorgdheid oar veiligheid en om aan oortreders dft te gee wat hulle toekom, 

het die vonnisbeleid oorheers. Vir baie het gevangesetting na die mees 

natuurlike manier gelyk om hierdie doelwitte te bereik. lndien howe nie 
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voldoende gereageer het nie, kon wette deurgevoer word om te verseker dat 

oortreders opgesluit word. Gevangenisbeamptes se diskresie met 

betrekking tot vonnisvermindering is ook ingeperk. Die Federal Sentencing 

Reform Act van 1984 het die maksimum tyd wat vir goeie gedrag afgegee 

kan word tot 15 persent beperk. Dit het meegebring dat 'n gevangene wat 

tot twintig jaar gevangenisstraf gevonnis is, ten minste sewentien jaar moes 

uitdien (Cronin & Han, 1994:5; Tonry & Hatlestad, 1997:3+6-7). 

Vol gens Tonry en Hatlestad ( 1997:4) het veranderinge in misdaadkoerse min 

te doen met veranderinge in vonniswette en het die meeste 

strafveranderinge dienooreenkomstig min uitwerking op misdaad. Hierdie 

mening is reeds die afgelope twee dekades die eenparige gevolgtrekking 

van panele van die National Academy of Sciences aangaande afskrikking en 

buitestaatstelling, misdaadloopbane en begrip en beheer van geweld. Die 

reaksie van Amerikaanse politici gedurende die afgelope dekades was selde 

om te wonder of die rede waarom streng wette faal om misdaadkoerse te 

verminder, is, omdat dit nie daartoe in staat is nie, maar in stede was om 

steeds stranger wette uit te vaardig. Die gevolg was 'n sesvoudige 

verdubbeling van die aantal persona in Amerikaanse gevangenisse (vanaf 

196,092 in 1972 tot 1, 104,07 4 op 30 Junie 1995) en misdaadkoerse in 1994 

wat soortgelyk aan die in 1980 was (Tonry & Hatlestad, 1997:4-5). 

In state soos Minnesota, Washington en Kansas het voorgeskrewe 

vonnisverandering verhoogde vonnisfelheid vir gewelds- en dwelmmisdade 

behels. Hierdie state het hul riglyne uitdruklik op vergeldings- of verdiende 

teoriee van straf gebaseer, met die plasing van groter klem op die erns van 

die huidige oortreding en minder op die eienskappe van die oortreder (Tonry 

& Hatlestad, 1997:15). 

Teen die laat 1980's was die neiging duidelik. Gevangenisse het uit hul nate 

gebars, korrektiewe kostes het skerp gestyg en misdaad het nie geblyk af te 

neem nie. lntussen het nuwe studies daartoe gelei dat beleidmakers en 

praktisyns rehabiltatiewe benaderings hersien het. Klaarblyklik het sekere 
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ingrypings soms wel gewerk, ten minste vir sekere oortreders en het nie 

altyd gevangesetting behels nie (Cronin & Han, 1994:5). 

5.3 Die soeke na alternatiewe 

Tesame het al hierdie ontwikkelinge saamgevloei om 'n sterk belangstelling 

in tussentydse korrektiewe benaderings, wat die gemeenskap se aandrang 

vir beskerming en straf kon bevredig, sonder om korrektiewe fasiliteite en 

begrotings verder te belas, te bewerkstellig. Daar is na vonnisriglyne 

oorgeslaan met die primere doel om dit te gebruik om beter beheer oor 

vinnig groeiende gevangenisbevolkings te verkry. Hierdie beheer is moontlik 

gemaak deur die groter eenvormigheid en voorspelbaarheid van 

riglynvonnisse. Minnesota het die weg met hierdie benadering in 1980 

gebaan en uitdruklik 'n doelwit aanvaar om nooit 95 persent van beskikbare 

gevangeniskapasiteit te oorskry nie. Gevangenisbevolkings het wel nog 

toegeneem, maar teen 'n stadiger koers as in ander state. Pennsylvania het 

nie hierdie benadering gevolg nie en het teen die 1990's gevangenisse 

gehad wat teen 150 persent kapasiteit bedryf is (Cronin & Han, 1994:5; 

Tonry & Hatlestad, 1997:15-16). 

Alie voorstanders van tussentydse sanksies ondersteun dit egter nie vir 

dieselfde rede nie. Sommige staan dit voor op grond daarvan dat dit 'n meer 

regverdige strafstelsel, wat oortreders aanspreeklik hou en die gemeenskap 

tevrede stel, is, selfs al verminder dit nie kostes of oorbevolking nie. Ander 

vermaan dat as tussentydse sanksies misdaad nie beter as alternatiewe 

beheer nie, dit irrelevant tot die korrektiewe krisis sou wees (Cronin & Han, 

1994:5). 

Regeringsriglyne het ook toenemend die belangrikheid van die vermyding 

van gevangenisoorbevolking en groter gebruikmaking van tussentydse 

sanksies beklemtoon, ten einde die krisis van die gevangenisstelsel te verlig 

(Tonry & Hatlestad, 1997:13). 

Om in die behoeftes van uiteenlopende oortreders te voorsien en toesig te 
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verskaf wat toereikend is vir die risiko's wat hulle inhou, word dit algemeen 

aanvaar dat 'n verskeidenheid tussentydse opsies nodig is. Die meeste 

tussentydse sanksies maak in elke geval op veelvuldige doelwitte 

aanspraak: om geld te bespaar, toekomstige misdaad te voorkom, die 

gemeenskap te beskerm en oortreders te rehabiliteer (Cronin & Han, 

1994:5). 

5.4 Die gemeenskaplike debat vir boot camps 

'n Kundige (Cronin & Han, 1994:6) het opgemerk dat boot camps, ten minste 

volgens waarneming, alles aan almal kan wees. Boot camps beantwoord ten 

minste teoreties aan byna al die besorgdhede wat aanleiding tot die 

intermediere sanksie-beweging gegee het en die elemente van straf, nl. 

vergelding, afskrikking, beskerming van die gemeenskap en hervorming van 

die oortreder. Die Alabama Department of Corrections (Osler, 1991 :34) 

maak daarop aanspraak dat boot camp nie slegs geregtelike beheer, 

rehabilitasie, dissipline en 'n laer residivisme-koers sal verskaf nie, maar 

beloof om denkprosesse positief te verander. 

Boot camps beloof gevolglik om: 

•:• Die gemeenskap te beskerm deur oortreders onder streng toesig te 

hou. Beskerming van die gemeenskap word verder verhoog indien 

boot camp-graduandi streng gekontroleer word wanneer hulle 

huiswaarts keer (Cronin & Han, 1994:6). 

•:• Oorbevolking in instellings te verminder deur oortreders van instellings 

af te wend of hulle vroeer vry te laat. Op die lang duur sal die program 

oorbevolking verminder as dit ook residivisme verminder (Cronin & 

Han, 1994:6). 

•:+ Geldelike besparing mee te bring deur 'n korter en dus goedkoper 

ingryping as die gevangenis te verskaf of deur misdadige lewenswyses 

vroeer as ander alternatiewe te temper of te beeindig (Cronin & Han, 
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1994:6). 

•:+ Die oortreder te straf of aanspreeklik te hou deur horn of haar in 'n 

streng omgewing, gestroop van voorregte wat 'n konvensionele 

gevangenis verskaf, te plaas. lndien die boot camp gemeen

skapsdiens-projekte of besoldigde arbeid inbou, kan die oortreder selfs 

direkte vergoeding aan die gemeenskap of misdaadslagoffer maak 

(Cronin & Han, 1994:6). 

•!• As afskrikking van toekomstige misdaad te dien deur aan beide die 

oortreders in boot camps en lede van die publiek, met 'n geneigdheid 

tot misdaad, te toon dat misdaad nie betaal nie (Cronin & Han, 1994:6). 

•:+ Oortreders te rehabiliteer deur hulle self-dissipline en goeie 

werkgewoontes te leer, meer pro-sosiale houdings te bevorder en hul 

gesondheid en fiksheid te verbeter. In sommige kampe sal 

opvoedkundige-, dwelm/alkohol- en ander beradingsprogramme verder 

hul potensiaal vir wetsgehoorsame gedrag verhoog (Cronin & Han, 

1994:6). 

Doris MacKenzie en Dale Parent (Cronin & Han, 1994:6), kundiges op boot 

camp-programmering, het kommentaar gelewer op die uitsonderlike 

aangryping van hierdie programme deur die publiek. Hu lie het opgemerk dat 

die programme uitgeknip vir media-dekking is, wat geneig is om op die 

dissiplinere aspekte te konsentreer en die get tough sentiments aan te gryp. 

In 'n kultuur waar baie mense militere diens as 'n vormende ondervinding 

beskou blyk die gemeenskap ook intu'itief die rehabilitatiewe rasionaal van 

die programme te begryp (Cronin & Han, 1994:6). 

Publieke entoesiasme vir boot camps en hul gebruiklike uiterlike vertoon het 

soms die feit verbloem dat wanneer algemene beloftes en doelwitte in 'n 

konkrete program opgeneem word, doelwitte mag bots. In die praktyk, 

byvoorbeeld, ding aandrange om die gemeenskap te beskerm en 
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gevangenisoorbevolking te verminder om oorheersing mee; 'n boot camp

program wat na beskerming van die gemeenskap neig mag ondervind dat dit 

oortreders hanteer wat andersins op proefdiens sou wees en daardeur die 

doelwit om bedspasie in gevangenisse te verminder, in gevaar stel (Cronin 

& Han, 1994:6-7). 

Om vas te stel of boot camps werklik werk moet hul aansprake egter teen die 

realiteit gemeet word. Ten spyte van publieke ondersteuning vir die konsep 

erken baie beleidmakers, praktisyns en navorsers dat bewyse of boot camps 

werk nog nie bestaan nie. In die tussentyd word gewaarsku dat programme 

'n duidelike keuse van doelwitte moet maak en verseker dat hul metodes van 

oortreder-selektering en programwerksaamhede die doelwitte ondersteun, 

anders loop hulle die risiko van teleurstelling (Cronin & Han, 1994:7). 

Die boot camp-konsep is ook nie geheel en al van kritiek uitgesluit nie. 

Sommige waarnemers het die toepaslikheid van die militere model in die 

behandeling van oortreders skerp bevraagteken. Hulle voer verder aan dat 

benaderings wat in sommige programme gebruik word verouderd in terme 

van huidige militere praktyk is, deurdat dit deur die weermag self as teen

produktief laat vaar is (Cronin & Han, 1994:7). 

Acorn (1991 :114) dui egter daarop dat dril-instrukteur Clay, van die Herman 

L. Toulson Boot Camp, van mening is dat Marine Corps-terminologie juis 

gebruik word om inwoners te leer om te dink voordat hulle praat. Indian 

inwoners toegelaat word om hul straat-taal te gebruik, praat hulle sander om 

te dink, wat hulle gewoonlik in die moeilikheid laat beland. 

5.5 lnisiatiewe deur die Amerikaanse Departement van Justisie 

Die Amerikaanse Departement van Justisie het 'n belangrike rol gespeel in 

'n paging om vas te stel of die vroeere entoesiasme vir boot camps 

geregverdig is, sowel as om jurisdiksies by te staan wat alreeds besluit het 

om die sprang te neem (Cronin & Han, 1994:7). 
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Verskeie agentskappe binne die Justisie Departement, insluitend die 

National Institute of Justice, die Office of Juvenile Justice and Delinquency 

Prevention en die Bureau of Justice Assistance, steun boot camp-navorsing 

en demonstrasie-programme. Die National Institute of Justice het die eerste 

nasionale waardebepaling van ontwikkelinge in die veld van boot camps 

befonds. In 1987 het die National Institute of Justice ook begin om 

sistematiese navorsing aangaande die werking en resultate van verskeie 

staatsprogramme te borg, met 'n belangrike verslag oor die multi-terrain 

ondervinding wat op daardie stadium van Doris MacKenzie en haar kollegas 

in 1994 verwag is. Die National Institute of Justice het ook opdrag vir 'n 

studie oor 'n boot camp, wat deur die Los Angeles County Sheriff's 

Department beheer is, gelas (Cronin & Han, 1994:7). 

lntussen het die Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention 'n 

drie-terrein demonstrasie van boot camps vir jeugdige oortreders in 1991 

geloods. In 1992 het die Bureau of Justice Assistance verskeie 

loodsprogramme befonds wat boot camps onder die Correctional Options

program insluit, met meer terreine wat in 1994 bygevoeg is (Cronin & Han, 

1994:7). 

Die American Institutes for Research het die Office of Juvenile Justice and 

Delinquency Prevention-demonstrasie en drie van die Bureau of Justice 

Assistance-geborgde inisiatiewe deur samewerkende ooreenkomste met die 

National Institute of Justice, geevalueer. Die National Council on Crime and 

Delinquency het drie addisionele Bureau of Justice Assistance-terreine 

geevalueer. Die National Institute of Justice het ook navorsers by Southern 

Illinois University befonds om 'n nasionale waardebepaling van 

dwelmafhanklikheidsprogramme in boot camps en tydens nasorg te doen 

(Cronin & Han, 1994:8). 

Terwyl verskeie navorsingspogings aan die gang was, was daar reeds 

programme om die onmiddellike behoeftes van agentskappe, wat reeds boot 

camps bestuur of beplan het, aan te spreek. Die Bureau of Justice 
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Assistance het 'n tegniese assistent-kontrakteur, Criminal Justice Associates, 

Philadelphia, Pennsylvania, gehuur om spesifiek die Correctional Options

terreine te hanteer. Die Bureau of Justice Assistance en die National 

Institute of Corrections het ook 'n omvangryker opleidings- en tegniese 

bystandspoging, onder die leiding van Correctional Services Group, Inc., 

Kansas City, Missouri, geborg, wat materiaal vir opleiding en hulpmiddels vir 

nasionale gebruik ontwikkel het. Ten slotte het die Bureau of Justice 

Assistance en die National Institute of Justice die American Correctional 

Association befonds om standaarde vir volwasse en jeugdige boot camps te 

ontwikkel (Cronin & Han, 1994:8). 

5.6 Ander Federale pogings 

Die Departement van Verdediging het ook boot camps bygestaan onder 

Afdeling 1004 van die National Defence Authorization Act. Onder hierdie 

program was Federale-, Staats- en plaaslike agentskappe in staat om 

opleiding vir korrektiewe beamptes, wat as dril-instrukteurs in boot camps 

diens sou doen, te verseker. Die opleiding van vier weke word by Fort 

McClellan, Alabama, ondergaan (Cronin & Han, 1994:8). 

Die wetgewende mag het ook kennis van boot camps geneem. In antwoord 

op parlementere belangstelling het die United States General Accounting 

Office drie relevante verslae sedert 1988 voltooi; een aangaande 

tussentydse sanksies, insluitend boot camps en twee oor boot camps 

alleenlik (Cronin & Han, 1994:8). 

In 1990 het die Amerikaanse Kongres die Correctional Options Program 

beveel om deur die Bureau of Justice Assistance geadministreer te word. In 

1992 het die Amerikaanse Kongres $13 miljoen vir die program toegeken. 

Orie miljoen dollar is uitgehou vir boot camps vir jeugdige oortreders (tot 

ouderdom 25) onder Deel 3 van die program, maar boot camps kon ook 

onder die breer Deel 1-kategorie befonds word. Die Amerikaanse Kongres 

het ook in 1992 toestemming vir die ombouing van 1 O nie-operasionele 
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militere basisse na boot camps vir jeugoortreders, gegee, toe dit die Juvenile 

Justice and Delinquency Prevention Act of 1993 met 4 jaar verleng het. 

Hierdie kampe, wat 150 tot 250 jeugdiges sou bedien, sou die gewone 

elements van militere dissipline, dril, dwelmbehandeling en opvoedkundige

en beradingsprogramme kombineer (Cronin & Han, 1994:8-9, Simon, 

1995:26). 

Die Clinton-administrasie, met 'n etiek van verpligting, was 'n sterk 

ondersteuner van korrektiewe boot camps. Die 1994 misdaad-wetsontwerp 

het $150 miljoen bedra vir toekennings aan state om alternatiewe tot 

tradisionele gevangesetting te befonds, met spesifieke insluiting van boot 

camps (Michalowski & Kramer, 1995:3). 

6. Die ontwikkeling van moderne boot camps 

Namate verpligte, stranger vonniswette onbeheerbare oorbevolking in 

gevangenisstelsels teweeggebring het, het state na metodes gesoek om vroee 

vrylating van gevangenes meer draaglik vir 'n ontstoke, bevreesde gemeenskap 

te maak (Anderson, 1998: 122). Beamptes in die regsplegingstelsel, die 

gemeenskap en wetgewers het desperaat gepoog om oplossings te vind. Almal 

was bekommerd: regspleging, omdat oorbevolking beperkte bronne tot die uiterste 

gerek het en beide aangehoudenes en personeel se humeure uitgerafel het en 

vrese aangewakker is. Bende-aktiwiteite binne en buite gevangenisse het 

toenemend in bakleiery, spanning en sterfgevalle ontaard. Die publiek was bang 

om in woonbuurte rond te loop, waar hulle eers nie nodig gehad het om deure te 

sluit nie. Bejaardes het hulself teen skemer in hul huise toegesluit en waste bang 

om hul deure oop te maak, weens hul vrees vir jong rowers wat welsyn- en 

pensioengeld vir dwelms wou steel. Wetgewers en regeringsamptenare het 'n 

stryd gevoer omdat die aandrang om meer oortreders te straf 'n duur onderneming 

was (American Correctional Association, 1996: 152). 

In 1981 is die idee om militere-styl aanhouding te laat herleef, in 'n interne memo 

in die Georgia Department of Corrections gesirkuleer. Hierdie gedagte het 

gerealiseer en 'n operasionele fasiliteit by die Dodge Correctional Institution in 
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Desember 1983 geword. Georgia het egter nie die eer gehad om die eerste boot 

camp te open nie, deurdat Oklahoma vinniger op die Georgia-plan voortgebou het 

en 'n fasiliteit in Oktober 1983 voltooi het. Oklahoma en Georgia was dus die 

eerste om met hierdie innoverende idee van korrektiewe boot camps te 

eksperimenteer. Mississippi-beamptes het die Oklahoma-fasiliteit besoek en die 

derde boot camp is in 1985 in die staat geopen (Osler, 1991 :35; American 

Correctional Association, 1996:151 ). 

Korrektiewe boot camps is 'n militere weergawe van Outward Bound met elemente 

van skok probasie en Scared Straight. Hierdie militere korrektiewe model is 

aangeprys as die antwoord vir die probleme van stelsels wat uit hul nate gebars 

het as gevolg van stygende gevangenisbevolkings. Die idee het bemarkbaar 

voorgekom (American Correctional Association, 1996: 151 +152; Salerno, 

1994:149; Anderson, 1998:122). 

Die opvatting was dat 'n hoogs intensiewe, kart aanhoudingstydperk 'n meer 

effektiewe wyse mag wees om met die toenemende jong, nie-geweldadige 

bevolking te handel. Vroee ingryping, 'n scared straight-benadering wat langer as 

'n middag sou duur, gepaard met die onderrig van self-dissipline, het die 

toonaangewende snykant van aanhoudingsprogramme geword en gou aanklank 

gevind (American Correctional Association, 1996: 152; Cronin & Han, 1994: 10). 

Wetgewers en politici het boot camps as 'n wyse gesien om hulself met die 

waardes van die gemeenskap te vereenselwig en om 'n impak op misdaad te he, 

terwyl staatsgeld terselfdertyd bespaar word weens die kortstondigheid van die 

programme. Diegene wat in die weermag diens gedoen het, het met geneentheid 

onthou hoe die weermag van hulle '"n man gemaak het". Die gemeenskap het 

gehou van die get tough on crime-boodskap van media voorstellings wat 

pelotonne wat marsjeer en streng dril-instrukteurs, wat onbekwame jeugdiges wat 

geblameer is vir die gebrek aan sekuriteit in hulle gemeenskappe, regruk, 

uitgebeeld het. Konserwatiewes het in die boot camp bevestiging van die filosofie 

dat die verval van persoonlike dissipline agter die misdaadprobleem was, gekry 

en het die tough, no nonsense-benadering vir die probleem van dwelms in die 
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gemeenskap waardeer. Liberaliste het gehou van die idee dat jong, nie

geweldadige oortreders vroeer vrygelaat word en het die retoriek van 

transformasie aangeprys. Almal het 'n sug van verligting geslaak. Die boot camp

fenomeen in die gevangenis is gebore (Simon, 1995:27; American Correctional 

Association, 1996: 152; Anderson, 1998: 122). 

Baie kritiek is egter teen die militere model as basis vir 'n boot camp uitgespreek. 

In 'n poging om die fel benadering van boot camps te versag, het kritici van die 

militere model begin om 'n nuwe generasie boot camps te bevorder, wat enige 

kombinasie van pseudo-militer, Outward Bound of Vision Quest-tipe programme 

kon wees tot programme wat groepbehandeling vir dwelmoortreders in 

aanhouding beklemtoon, met geen militere komponent nie. Diegene wat die nuwe 

generasie boot camp ondersteun het, het aangevoer dat daar geen rede vir 'n 

militere model as basis vir 'n boot camp is nie, want militer is gelykstaande aan 

mishandeling. Hulle toewyding om 'n probleem reg te stel was ooglopend. Hulle 

het ook geweld en brutaliteit in die naam van militarisme verafsku. Voorts is 

gepleit dat diegene wat militere komponente goedkeur, verseker dat programme 

wat wreedheid as behandeling verskans, gestaak word en aangedring op 

toepaslike werkverrigting-standaarde en -doelwitte vir programme en personeel 

(American Correctional Association, 1996: 159). 

Die tipiese moderne korrektiewe boot camp is 'n reproduksie in voorkoms en 

aanslag van militere basiese opleiding. Die moderne korrektiewe boot camp neem 

jeugdige, nie-geweldadige eerste oortreders, gevonnis tot 'n jaar of meer, in, met 

die belofte van 'n verminderde gevangenistydperk na slegs drie of ses maande as 

hulle 'n veeleisende program voltooi, gevolg deur proefdienstoesig. lnwoners dra 

uniforms en kort haarstyle en volg hoogs gestruktureerde daaglikse roetines wat 

liggaamlike opvoeding, werk en militere dril insluit. Daar kan ook van hulle vereis 

word om vordering in behandeling vir die misbruik van afhanklikheidsvormende 

stowwe te maak, 'n hoerskool kwalifikasie te verwerf of vaardigheid vir 'n 

betrekking aan te leer. lndien hulle nie daarin slaag om die vereistes van die 

program na te kom nie, staar hulle gevangenskap in die gesig. Die programme 

behels oor die algemeen ook 'n toetrede- en uittrede-seremonie. 
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Hierdie programme word na verwys as skok aanhouding wat op die voorloper van 

die laat 1960' en vroee 1970's, skok probasie, sinspeel. Die programme sluit 

egter verskeie behandelingskomponente in wat ontwerp is om die oortreder te 

rehabiliteer (Anderson, 1998:122; Anderson et al, 1999:12; Simon, 1995:26). 

Die programme verskil in ander opsigte. Kapasiteite wissel van 'n paar dosyn in 

klein state soos New Hampshire en Wyoming tot meer as 'n duisend in New York 

en Lakeview. Sommige, soos die Hl/P en STEP-programme in New York en die 

Broward Boot Camp, bied 'n program van slegs 60 tot 90 dae aan, terwyl dit by 

ander 120 tot 180 dae is, soos Vermont en Pennsylvania. Sommige, soos al New 

York se boot camp-programme, is losstaande instellings terwyl ander op die 

gronde van 'n konvensionele gevangenis gevestig is, soos die Oregon Summit

en Broward Boot Camp-program. T erwyl sommige, soos die Alabama-, New York

en Oregon Summit-programme, 'n uitgebreide leerplan van behandeling vir die 

misbruik van afhanklikheidsvormende stowwe, opvoeding en beroepsopleiding 

byvoeg, bly ander by die basiese militere model, soos die Vermont-model 

(Anderson, 1998: 123; American Correctional Association, 1996:39,67, 79,223-

224,295,312, 355). 

Boot camp-programme verskil ook aansienlik in die prosedures waardeur 

deelnemers geselekteer word. In sommige neem 'n regter die besluit oor wie na 

'n boot camp gestuur moet word. In ander kan 'n persoon wat alreeds deur 'n 

regter na 'n gevangenis gestuur is, volgens die diskresie van die 

gevangenisowerhede na 'n boot camp afgewend word (Simon, 1995:27). 

Teen die begin van 1987 was daar agt state met boot camp-programme. In 

Augustus van 1987 was die New York State Department of Correctional Services 

die negende staat om die fenomeen te implementeer, maar met 'n nuwe kinkel. 

Eerder as om alleenlik militere komponente, harde arbeid, liggaamlike opvoeding, 

dril en seremonie te beklemtoon, het die New York Shock Incarceration-program 

gefokus op intensiewe dwelmmisbruikbehandeling, akademiese opvoeding, 

besluitnemingsvaardighede, lewensvaardighede en terapeutiese behandeling vir 

'n voile ses maande, eerder as die gemiddelde 90 tot 120 dae soos in die meeste 
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boot camps en het 'n intensiewe nasorgprogram ingesluit. Teen hierdie tyd het 

'n paar ander state, vernaamlik Louisiana, etlike opsionele opvoedkundige- en 

behandelings-komponente ingesluit, maar New York was die eerste om intensive 

substance abuse treatment and education verpl igtend vir alle deelnemers te maak. 

'n Ander belangrike byvoeging was 'n voorskrif vir 'n intensiewe een-maand 

opleiding vir alle personeel wat in die program gewerk het. Weldra het hierdie 

tweede generasie boot camps 'n model vir ander geword om te volg. Hierdie 

model vorm deel van die nuwe generasie boot camps wat 'n holistiese benadering 

tot aanhouding handhaaf, waar geen faktor van die inwoner se lewe van die ander 

geskei word nie, maar almal mekaar be'invloed (American Correctional 

Association, 1994: 152+202). 

Hierdie holistiese, ge·integreerde model was die basis van die programontwerp in 

1987 en duur tans voort (American Correctional Association, 1996: 159). 

Sommige waarnemers van boot camps dui daarop dat derde- en selfs vierde 

generasie programme, soos die Work Ethic Camp in Washington en die Youth 

Leadership Academy in New York, na vore begin tree. Hierdie programme behels 

die soeke na alternatiewe boot camp-modelle (soos bemagtiging, leierskap en 

werketiek) wat weg beweeg van 'n beklemtoning van militaristiese program

komponente en programryk is. 'n Kenmerk van hierdie meer gevorderde 

programme is nasorgprogramme wat in institusioneel-gebaseerde ingrypings 

ge'integreer is en 'n voortsetting van behandeling en dienste beklemtoon nadat die 

oortreder na die gemeenskap terugkeer. Hierdie programme is egter nog redelik 

seldsaam (American Correctional Association, 1996:94,239). 

In die laat 1988 was daar 15 programme in 9 state en in Januarie1990 het dit na 

14 gestyg: Alabama, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Louisiana, Michigan, 

Mississippi, New York, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tenessee en 

Texas. Arkansas, California, Connecticut, Indiana, Kansas, Maryland, Missouri, 

Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Pennsylvania, 

Wisconsin en Wyoming het 6f oorweeg om programme te inisieer 6f was besig om 

programme te ontwikkel (Cronin & Han, 1994: 1 O; MacKenzie, 1990:45). 

In 1991 was daar 24 programme gevestig om oorbevolking in gevangenisse te 
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verminder. Een-en-sewentig persent het bevestig dat afskrikking en rehabilitasie 

die hoofdoelwitte vir die vestiging van die programme was. Agt-en-vyftig persent 

het gerapporteer dat die programme gevestig is om korrektiewe kostes te besnoei. 

Slegs die helfte van die boot camps het straf as die hoofdoel beskou. 'n Opname 

van die United States General Accounting Office (1993), het gevind dat 26 state 

'n totaal van 57 boot camps vir volwassenes in 1992 bedryf het. Hierdie kampe 

het 'n gekombineerde kapasiteit van 8,880 gehad (Cronin & Han, 1994: 1 O; 

Anderson et al, 1999:12). 

Volgens Burton & Cuvelier (1993:46) het die gebruik van boot camps om die 

behoefte vir 'n intermediere sanksie te bevredig in populariteit gegroei, deurdat 

meer as die helfte van die state in Amerika op daardie tydstip boot camp

programme in gebruik gehad het. Die toenemende gebruik van boot camp

tussentrede word om verskeie redes as tydig beskou. Eerstens bevredig 'n boot 

camp-vonnis beide die gemeenskap se aandrang vir straf en verskaf vaardighede 

aan oortreders om in die gemeenskap te her-integreer. Tweedens verminder boot 

camps probleme wat met algehele gevangesetting geassosieerword, terwyl dit die 

aansienlike kostes van langtermyn aanhouding verminder. 

Teen 1994 is meer as vyftig boot camps onder die beskerming van drie-en-dertig 

state en die Federal Bureau of Prisons bedryf, vir 'n totale kapasiteit van 8,255. 

Die federale regering het verdere uitbreiding van boot camps gewaarborg deur die 

verskaffing van fondse in die 1993 misdaadbegroting (Anderson, 1998: 122). 

7. Privatisering van boot camps 

Deurgaans in die geskiedenis is daarvoorbeelde van privatisering van korrektiewe 

stelsels. Gedurende die 1700's het die gebruikmaking van vervoerstelsels, wat 

oortreders van Engeland na die kolonies van Amerika en Australia vervoer het, 'n 

bemarkbare diens vir baie skeepseienaars geword. In koloniale Amerika was dit 

as algemene praktyk beskou om die dienste van oortreders as goedkoop arbeid 

te verkoop. Die hoofde van die Walnut Street Jail in Philadelphia en die Auburn 

Prison in New York het private beleggers in die werking van hul fasiliteite 
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ingeskakel (American Correctional Association, 1996: 133). 

Volgens Corby (American Correctional Association, 1996: 133) het die idee om 

private beleggers toe te laat om bystand te verleen in die bestuur van openbare 

instellings meer aandag begin geniet. Aangedryf deur die toenemende kostes van 

aanhouding, oorbevolking en burgerlike verantwoordelikheid te wyte aan swak 

aanhoudingstoestande, het sommige jurisdiksies weer na privatisering gekyk as 

'n alternatiewe metode van dienslewering. Daar bestaan 4 neigings wat daarop 

dui dat privatisering meer gevestig kan raak: 

+:• Die bestuur van "spesiale-nis bevolkingsbehoeftes" wat suksesvol is en 

algemeen in jeugfasiliteite in sekere state toegepas word. 

•:• Die grootte van fasiliteite wat privaat bestuurword neem toe, wat daarop dui 

dat private maatskappye in staat kan wees om meer ingewikkelde 

werksaamhede te kan hanteer. 

+:• Gevangenes-klassifikasie-vlakke in sommige private fasiliteite is van 

minimum na medium en maksimum veiligheid opgegradeer. 

•) Die private sektor word meer aggressief in die oprigting van fasiliteite en 

bemark die verhuringsopsies terug aan die regering (American Correctional 

Association, 1996: 133-134). 

Fasiliteite en programme in private besit en ender private bestuur kom reeds 

algemeen in jeugregspleging voor. In Pennsylvania, byvoorbeeld, is daar meer 

as 200 private programme wat dienste aan jeugdiges oor die hele staat verskaf. 

Volgens Simon (1995:35) is boot camps 'n aantreklike metafoor vir ondernemings 

in die private sektor, insluitend Ross Perot's Electronic Data Systems Corporation, 

'n tennisskool en 'n Japanese bestuurs-opleidingskool. 

Met 'n indrukwekkende rekord in die voorsiening van behandelings- en 

rehabilitasie dienste aan jeugdiges deur residensiele- en 

gemeenskapsprogramme, sal dit nie verrassend wees, dat soos geld in die private 

sektor in die vorm van beplannings-, ontwikkelings- en oprigtingsbydraes 
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beskikbaar gestel word, die private bestuur van boot camps 'n aantreklike mark 

vir die private sektor sal word nie (American Correctional Association, 1996: 134 ). 

8. Penologiese teoriee vir die regverdiging van boot camps 

Boot camps is, net soos bv. gevangenisstraf, boetes en proefdienste in die 

regsplegingstelsel, ook 'n strafvorm. Volgens Flew (Gerber, 1995: 11) word straf 

nie doelloos opgele nie, maar is dit bestem om spesifieke oogmerke te vervul. 

Dus, straf word met 'n doel of een of ander rede ge"implementeer. Die 

doelstellings of oogmerke van straftoemeting is van groat belang, omdat dit 'n 

diepgaande invloed op die basiese oorwegingsproses uitoefen. 

By die ontleding van geskrifte wat handel oor hierdie onderwerp, soos Reid 

(1976:492-504), Snyman (1992:15-25) en die Verslag van die Viljoenkommissie 

(1976:53-62), blyk dit duidelik dat die volgende strafmotiewe van oorwegende 

belang is: 

+:• vergelding, 

+ afskrikking, 

•:• beskerming van die gemeenskap en 

•:• rehabilitasie/hervorming van die oortreder. 

Vervolgens gaan kortliks stilgestaan word by die rasionaal van straf ter 

verheldering van die strafmotiewe. 

Vergelding, as absolute strafteorie, staan in die strafreg teenoor die relatiewe 

strafteoriee afskrikking, beskerming van die gemeenskap en hervorming van die 
I 

oortreder. 

Volgens die absolute strafteorie, vergelding, is straf 'n doel op sigself, terwyl dit 

by die relatiewe strafteoriee 'n middel tot 'n doel is. 

Die grondliggende verskil is as volg: 

+:• Die absolute strafteorie is daarop gebaseer dat daar gestraf word omdat 

daar oortree is, dus terugskouend van aard. Vergelding in straf is negatief 

deurdat die oortreder 'n nadelige sanksie ondergaan vir die misdryf wat hy 

gepleeg het. 

•:• Die relatiewe strafteoriee is daarop gegrond dat daar gestrafword ten einde 
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te verhoed dat daar oortree word, dus vooruitskouend van aard. Hierdie 

teoriee is positief ten opsigte van straf, deurdat die klem op die toekomstige 

doel (soos rehabilitasie) val, wat deur middel van die straf bereik wil word 

(Snyman, 1992:19-20 en Du Tait, 1981:102-112). 

Volgens Hart (Rabie & Strauss, 1985: 18) is die strafteoriee morele eise van die 

regverdiging vir die toepassing van straf en werk mee om die aard van straf te 

suiwer. Dit openbaar oak belangrike leidrade vir die doel van straf deur aan te dui 

waarom dit mag of behoort gebruik te word. 

By nadere ondersoek blyk dit dat dit hoofsaaklik daarom gaan om, wat die 

strafmotiewe betref, 'n balans te bewerkstellig tussen die belange van die 

gemeenskap en die van die oortreder. 

Vervolgens word gekyk na die rasionaal van boot camps aan die hand van die 

strafmotiewe. 

8.1 Vergelding en boot camps 

8.1.1 Vergelding en verdiende loon 

Vir doeleindes van die penologie kan vergelding omskryf word as die 

toevoeging van verdiende leed deur 'n onafhanklike derde party (die 

staat) en die onafwendbare gevolg van misdadige gedrag (Du Tait, 

1981: 102-103). 

Vergelding word in straf geregverdig deurdat dit die enigste 

strafoogmerk is wat straf met verdiende loon verbind (Neser, 

1980:75) en aldus met geregtigheid, want net vir sover 'n straf 

verdien is kan dit regverdig wees (Viljoen-verslag, 1976:57). 

Voorts word die mening gehuldig dat die oortreder, asook die 

misdaad, uitdruklik deur die gemeenskap veroordeel word (Rabie & 
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Strauss, 1985:20, Anderson et al, 1999:18). Hierdie veroordeling 

word vergestalt deur middel van vergelding, wat morele skuld 

veronderstel (Snyman, 1992:20) en impliseer dat die oortreder straf 

in die mate verdien waarin hy 'n wetsvoorskrif oortree het (Caldwell, 

1965:420) en wat hy aan die gemeenskap verskuldig is (Rabie & 

Strauss, 1985:20). 

Vergelding stel dus 'n boonste perk vir die straf vas, deurdat dit 'n 

aanduiding gee van wat verskuldig is. Vergelding stel ruwe en 

beskikbare riglyne daar vir die hoeveelheid straf wat opgele word. 

Hierdie riglyne verskaf sekuriteit teen 'n matige regterlike mag 

(Viljoen-kommissie, 1976:57; Bean, 1981 :23+26). 

Vergelding impliseer die onaangenaamheid of pyn wat die oortreder 

deur straf verdien, omdat hy 'n wetsvoorskrif oortree het. Sou die 

oortreder nie sy skuld vereffen nie, kan dit daartoe lei dat die 

slagoffer/familielede wat wraak begeer, die reg in eie hande neem 

of samewerking met die gemeenskap weier om die oortreder straf te 

laat ondergaan (Caldwell, 1965:420-421 ). Vergelding in straf word 

dus geregverdig, omdat dit 'n geordende uitlaatklep vir emosies 

verskaf, wat as dit ontse word, tot uiting sou kom in sosiaal minder 

aanvaarbare wyses (Killinger & Cromwell, 1978:27). 

Die aspek dat die oortreder sy straf verdien is gebaseer op die 

indeterministiese siening van menslike gedrag en 

verantwoordelikheid van die oortreder. Dit behels dat die oortreder 

in sy misdadige gedrag 'n vrye keuse tussen gedragsalternatiewe 

gehad het. Hy verdien straf omdat hy uit vrye wil verkies het om 

midaad te pleeg of leed te veroorsaak (Neser, 1980:75). 

Bean (1981 :76) stel dit dat die oortreder die misdaad gewil het en 

deur middel van vergelding in straf word aan die oortreder getoon 

wat hy gewil het. Sodoende word hy gekonfronteer met sy wandade 

en die implikasies daarvan. Newman (1985:195) stel dit dat die 

oortreder alleen vir sy gedrag verantwoordelik is. Die oortrederword 
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beskou as rasioneel en in staat om volgens eie keuse te handel. 

Voortvloeiend hieruit verstaan hy dus die toepaslike morale- en 

regterlike verpligtinge, veroorsaak hy die misdaad en is hy gevolglik 

daarvoor verantwoordelik. 

Volgens Rabie & Strauss (1985:20) weerspieel die feit dat straf 

verdien moet word 'n konsep van eweredigheid. Dit betaken 'n 

tweerlei verhouding, nl. 'n verhouding tussen die straf en die 

oortreder se morale aanspreeklikheid en tussen die straf en die leed 

wat die oortreder die gemeenskap aangedoen het. Dit kom daarop 

neer dat die straf in ooreenstemming met die erns van die misdaad 

moet wees en is belangrik omdat dit vereis dat geregtigheid teenoor 

die oortreder moet geskied. 

Vergelding skep dus sterk verbindinge met geregtigheid wat 

gemoeid is met eweredigheid, balans en die gelyke behandeling van 

gelykwaardiges (Bean, 1981 :29+27). 

Durham (Anderson et al, 1999: 18-19) voer aan dat boot camp as 'n 

gepaste straf vir die oortreding wat die oortreder gepleeg het beskou 

word en om die volgende redes geregverdig word: 

•:• Die oortreder verdien straf weens die oortreding wat hy begaan 

het. 

•:• Die straf (boot camp) is in verhouding tot die erns van die 

misdaad. 

•:• Die oortreder het voordeel uit die misdaad getrek en moet 

daarom die gemeenskap vergoed, om die sosiale balans te 

herstel. 

Volgens Anderson et al (1999:13) verleen die meeste boot camp

programme voorts erkenning aan die indeterministiese siening van 

menslike gedrag, deurdat die individuele oortreder verantwoordelik 

vir sy gedrag is en dat hierdie gedrag die gevolg is van die 

uitoefening van vrye wil in die maak van 'n keuse. 
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Anderson et al (1999:17) voer voorts aan dat hoewel boot camps 

eerder behandeling- as straf-georienteerd beskou word, dit nog 

steeds straffend is weens die felheid daarvan. 

8.1.2 Vergelding as geleentheid vir boetedoening en berou 

Hierdie aspek is daarop gebaseer dat die oortreder, slegs deur straf 

te ondergaan, kan boete doen vir sy misdaad en sodoende 

terugbetaal vir die leed wat hy veroorsaak het (Killinger & Cromwell, 

1978:27). 

Boetedoening is tweerlei van aard: 

•:• Deur middel van lyding in die vorm van straf word die oortreder 

in versoening met die staat en gemeenskap gebring. Die 

oortreder doen boete vir sy misdaad deur die straf wat hy 

opgele word. Dit vorm die regverdiging vir 'n "skoon en nuwe 

begin" na die boetedoening deur straf. 

Deur lyding in die vorm van straf word die oortreder se skuld 

aan die gemeenskap beskou as uitgedelg en vereffen te wees. 

Dit is die grondslag vir die aanvaarding van die oortreder deur 

die gemeenskap, na boetedoening vir die onreg wat hy teenoor 

die gemeenskap gepleeg het (Rabie & Strauss, 1985:20; Neser, 

1980:76). 

•:• Die pleeg van die misdaad skep normaalweg skuldgevoelens by 

die oortreder. Die skuldlas wat die oortreder ervaar word deur 

die lyding as gevolg van straf verlig. Dit dra daartoe by dat die 

oortreder met sy straf kan probeer goedmaak vir die onreg wat 

hy gepleeg het, veral as die straftoemeting en strafvorm 

daarvoor voorsiening maak (Neser, 1980:77). 

Aangaande berou bestaan die argument dat die oortreder deur 

middel van leed as gevolg van straf, daartoe gebring kan word om 

berou te ervaar vir die gedane onreg wat gepleeg is, wat kan lei tot 
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sy rehabilitasie (Neser, 1980:77). 

In die verband dui Hegel (Bean, 1981 :47) aan dat straf en meer 

spesifiek die gepaardgaande pyn oortreders rehabiliteer, deurdat 

daar iets in die aard van straf is wat geneig is om berou te genereer. 

Die Viljoen-kommissie (Viljoen-verslag, 1976:55) stel berou gelyk 

aan geestelike lyding en is van mening dat egte berou by die 

oortreder ten doel mag he om die gevoelens van die slagoffer te 

versag en om die gevoel van smaad, as gevolg van die misdaad, by 

die gemeenskap te verminder. 

Dit word ook gestel dat as die wese van rehabilitasie op 'n 

gesindheidsverandering by die oortreder dui, berou dan 'n logiese 

vereiste vir rehabilitasie van die oortreder is. Berou hang dan saam 

met aspekte soos die beset dat die oortreder verkeerd was en 'n 

begeerte om te verbeter. Sodoende regverdig rehabilitasie dan ook 

vergelding as oogmerk van straf. 

8.1.3 Vergelding en gemeenskapsolidariteit 

Die aandrag vir vergelding word beskou as 'n diep-gewortelde 

menslike instink en emosie (Rabie & Strauss, 1985:46). 

Die mening word gehuldig dat leedtoevoeging deur straf help om die 

solidariteit van die wetsgehoorsame groep in die gemeenskap te 

verhoog (Neser, 1980:79). 

Caldwell (1965:421-422) stel dit dat die onaangenaamheid en lyding 

wat die oortreder as gevolg van vergelding in straf ondergaan, die 

morele gedragslyn ondersteun en help om die gemeenskap teen 

misdaad en misdadigers te verenig. Die lyding van die oortreder 

deur straf is 'n simbool van die afkeer van die gemeenskap teen die 

wat die bestaande orde in die gemeenskap in gevaar stel. 

Voortvloeiend hieruit spruit lojaliteit en respek vir die reg deur die 

wetsgehoorsame groep. Openbare steun vir die reg kan slegs 
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kragtig voortbestaan so lank afkeer teenoor die misdadiger uitgedruk 

kan word deur horn te laat ly vir sy handelinge wat dreig om die 

gevestigde orde te versteur. lndien nie so opgetree kan word nie, 

sal gehoorsaamheid aan die reg nutteloos wees en is dit sinneloos 

om 'n wetsgehoorsame burger te wees (Caldwell, 1965:421-422). 

Neser (1980:79) dui daarop dat as die publiek meen dat 'n oortreder 

straf verdien en die oortreding nie dienooreenkomstig vergeld word 

nie, die solidariteit van die wetsgehoorsame gemeenskap ondermyn 

word deurdat die publiek vertroue in die regstelsel verloor. 

Die onpartydige toepassing van vergeldende straf deur die staat 

bevredig die openbare sin van geregtigheid en die sadistiese en 

aggressiewe drange in die gemeenskap. Die openbare mening is 

dat iemand wat 'n misdaad pleeg verdien om fel gestraf te word, 

ongeag of sodanige behandeling dit beter of slegter sal maak en of 

dit misdaad sal voorkom. Dit sal 'n morele wanbalans en onreg 

wees as skadelike optrede van iemand nie vergeld word nie. 

Vergeldende straf bring ook mee dat die gemeenskap ontmoedig 

word om die reg in eie hande te neem of hul inhibisies te verslap 

(Rabie & Strauss, 1985:47). 

Die mening word ook gehuldig dat dit nodig is om misdaad deur leed 

in die vorm van straf te besoek, anders kom dit neer op 'n 

kondonasie van misdaad. Die moontlike navolging van die 

presedent wat deur 'n misdaad geskep word moet deur straf 

vernietig word (Neser, 1980:80). 

8.1.4 Vergelding en kousaliteit 

Vergelding deur straf word oak geregverdig omdat dit in noue 

verband staan met die kousaliteitsbeginsel. Die beginsel behels dat 

alles wat gebeur 'n oorsaak het en dat alle handelinge dus gevolge 
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het. Goeie handelinge word beloon met goeie gevolge en slegte 

handelinge met slegte gevolge. Elke handeling word dus vergeld 

volgens eie aard (Naser, 1980:81 ). 

Sykes (Naser, 1980:81) se filosofie van vergelding behels dat goeie 

gedrag beloon en slegte gedrag met straf besoek moet word. Om 

hierdie rede het die staat 'n morale verpligting om die oortreder te 

straf. 

Toegepas in die strafreg betaken dit dat misdadige gedrag binne 

hierdie raamwerk as 'n slegte handeling beskou word en is 

vergelding in straf die nadelige, onafwendbare en onvermydelike 

gevolg van hierdie onaanvaarbare handeling en gedrag (Neser & 

Van der Westhuizen, 1982: 15). 

Vergelding word gesien as die intree van onaangename gevolge wat 

nodig is om die oortreder tot insig te bring. Dit is 'n logiese 

voorvereiste vir die oortreder se rehabilitasie en hiervolgens word 

vergelding as strafoogmerk geregverdig (Neser & Van der 

Westhuizen, 1982: 15). 

Vergelding as strafmotief van straf kan op ten minste twee wyses deur boot 

camps geregverdig word. 

Ten eerste verskaf die boot camp konkrete straf. Die program op sigself is 

baie fel, aktief en pynlik, wat in 'n sekere mate die gemeenskap se aandrang 

vir vergelding bevredig. 

Tweedens kan boot camp gebruik word vir net widening en om 

gevangenisstraf op meer oortreders toe te pas, aangesien die boot camp 

tydperk relatief kort is. Die laaste metode word egter ontmoedig, omdat net 

widening enige koste besparings sal uitskakel en die reeds ernstige 

oorbevolking in gevangenisse as 'n geheel sal vererger (Osler, 1991 :36). 

Vol gens Anderson et al ( 1999: 16) ontken min korrektiewe kundiges dat boot 

camp straffend is. Menings verskil egter as die algehele doel en doelwitte 
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van boot camps beoordeel word. Sommige is van mening dat dit die rede is 

waarom dit moeilik is om boot camps te evalueer en die sukses of mislukking 

van een boot camp met ander te veralgemeen. lndien boot camps op straf 

gerig is, is kritici van mening dat die gebruik daarvan geregverdig moet wees 

of anders sal daar geen morele basis wees om 'n oortreder aan straf te 

onderwerp nie. 

8.2 Afskrikking en boot camps 

Afskrikking kom op tweerlei wyses in straf voor, nl.: 

•:• lndividuele afskrikking: Die oortreder as individu word deur sy 

persoonlike strafbelewenis of -ervaring van verdere misdaadpleging 

afgeskrik. Die onderliggende idee is dat die veroordeelde deur die 

onaangenaamheid van straf 'n les sal leer wat sal verhinder dat hy in 

die toekoms weer oortree en horn gevolglik van misdadige gedrag sal 

weerhou. 

•:• Algemene afskrikking: Die samelewing word in die algemeen 

afgeskrik deur die bedreiging van en vrees vir moontlike straf, wat dus 

die potensiele/voornemende oortreder van misdaad weerhou. Die 

afskrikwaarde van straf kan dus meehelp om misdaad te voorkom 

(Snyman, 1992:23). 

Vir die effektiwiteit van afskrikking word daar van die veronderstelling 

uitgegaan dat: 

•:• die mens altyd dink en die voor- en nadele van 'n handeling teen 

mekaar opweeg voordat hy handel, 

•:• die nadeel verbonde aan straf altyd grater sal wees as die voordeel 

verbonde aan die misdaad, 

•:• straf altyd vrees wek en 

•:• straf, as gevolg van vergelding van die misdaad, spoedig en met 

sekerheid intree (Snyman, 1992:23). 

Bean (Anderson et al, 1999: 16) het aangevoer dat straf oor afskrikking, 
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eerder as die hervorming van misdadige gedrag gaan. Straf moet oor 'n 

afskrikkings-effek beskik wat die beskuldigde, asook ander, ontmoedig om 

by toekomstige gedrag betrokke te raak wat die gemeenskap as oortredend 

en misdadig beskou. Straf moet dus beide 'n spesifieke- en algemene 

afskrikkingswaarde he. Seide vorms van afskrikking veronderstel dat 

oortreders rasioneel is en dat die bedreiging van straf hul van toekomstige 

misdaad sal weerhou. 

Indian boot camps, as behandelingsprogramme, as straf-georienteerd 

beskou word, kan afskrikking wel bereik word. Sommige programme is 

subtiele pogings om die aard van straf te verdoesel, deur uitdrukkings soos 

sanksies, behandelings- of self-opleidingsprogramme te gebruik (Anderson 

et al, 1999: 17). 

Voorts is die afskrikkingsteorie ter ondersteuning van boot camps dat die 

skok-ervaring van 'n uiters gedissiplineerde tydperk van aanhouding 'n sterk 

ontmoediging by 'n individu sal kweek om gedrag te pleeg wat tot 'n 

terugkeer na die gevangenis sal lei. Sommige boot camps maak bewustelik 

van die nabyheid van die boot camp tot 'n tradisionele fasiliteit gebruik, om 

boot camp-inwoners aan die werklikheid van hard time bloot te stel (Osler, 

1991 :35). 

8.3 Beskerming van die gemeenskap en boot camps 

Elke gemeenskap besit 'n reeks gedragsvoorskrifte in die vorm van 'n 

normsisteem. Hierdie gedragsvoorskrifte word deur die proses van 

sosialisering deel van die mens gemaak en bring mee dat hy die norme 

grotendeels uit eie begeerte en beweging gehoorsaam. Hierdie 

normsisteem is noodsaaklik vir 'n ordelike samelewing en die beskerming en 

voortbestaan van 'n gemeenskap as sodanig (Naser, 1980: 112). 

Die onvolmaaktheid van die mens bring egter mee dat oortreding van hierdie 

gedragsvoorskrifte altyd sal plaasvind. Om hierdie rede gebruik die 
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gemeenskap 'n reeks dwangmiddels of sanksies, waaronder ook straf, om 

die oortreder tot gehoorsaamheid te dwing en die gemeenskap te beskerm. 

Die bedreiging wat misdaad dus inhou vir die ordelike saamleef van mense 

en die bestaan van die gemeenskap as sodanig, vorm dus die grondslag vir 

die regverdiging van hierdie oogmerk van straf (Neser, 1980: 112). 

Deur straf kan die gemeenskap op verskeie direkte en indirekte wyses 

beskerm word, nl.: 

8.3.1 Beskerming deur afskrikking 

Die oorweging met afskrikking is dat die gevolge (straf) van die 

verkeerde daad (misdaad) deur die oortreder in ag geneem sal word 

en dat dit die nodige vrees by horn (individuele afskrikking), sowel as 

die potensiele oortreder (algemene afskrikking) sal inboesem om 

hulle sodoende van misdaad te weerhou. In die mate waarin 

afskrikking effektief is, voorkom dit misdaad en word die gemeenskap 

beskerm (Neser, 1980:114). 

8.3.2 Beskerming en rehabilitasie 

Die grootste moontlike beskerming van die gemeenskap is daarin 

gelee om die mens daartoe te beweeg om uit eie oortuiging 

gedragsvoorskrifte te gehoorsaam, dus die rehabilitasie van die 

oortreder. Hierdeurword die bedreiging virdie ordelike saamleefvan 

mense en die voortbestaan van die gemeenskap nie alleen opgehef 

nie, maar kan die oortreder ook in 'n bate vir die gemeenskap 

ontwikkel (Neser, 1980: 115). 

8.3.3 Beskerming deur eliminasie (onskadelikmaking) 

Die gemeenskap kan op drie wyses van eliminasie of 

onskadelikmaking teen misdaad beskerm word, nl. algehele 
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eliminasie (teregstelling), gedeeltelike eliminasie (langer of korter 

periodes in aanhouding) en kastrasie (Neser, 1980:116-118). 

8.3.4 Beskerming en diverse funksies van straf 

8.3.4.1 Sosialiseringsfunksie 

Die beginsel is dat straf, as uitdrukking van die 

gemeenskap se afkeur in misdaad, 'n gesonde grondslag 

le vir die vorming en versterking van die morale waardes 

van die gemeenskap. Afkeur in misdaad word op hierdie 

wyse in 'n normsisteem, wat deur die sosialiseringsproses 

deel word van die individu se waardesisteem, ingebed. 

Die publieke of openbare afkeur in misdaad wat deur die 

sosialiseringsfunksie van straf geskep en versterk word, 

het in meeste gemeenskappe ten opsigte van 'n 

oorwegende aantal misdade, so sterk inslag gevind, dat 

daar 'n sosiale stigma aan diegene, wat hulself aan 

misdadige gedrag skuldig maak, kleef. Dit is soms 

grotendeels hierdie sosiale stigma, eerder as die straf, wat 

mense daarvan weerhou om misdaad te pleeg. Op hierdie 

wyse word misdaad voorkom en die gemeenskap beskerm 

(Neser, 1980: 118-119). 

8.3.4.2 Habitatiewe funksie 

Namate die sosialiseringsfunksie van straf inslag vind en 

die afkeur vir misdaad verskerp word binne die individu se 

waardesisteem, sal 'n persoon in 'n handelingsituasiewaar 

misdaad as alternatiewe gedrag ter sprake kom, nie eens 

daaraan oorweging skenk nie en dit outomaties verwerp. 

Gedrag word dus volgens gewoonte, binne 'n 

wetsgehoorsame gedragspatroon, gerig, waarin misdadige 
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gedrag in so 'n mate uitgesluit word dat dit nie eens as 

alternatiewe gedragsmoontlikheid oorweeg word nie. Die 

mate waarin die mens dus uit gewoonte misdadige gedrag 

vermy, word dit voorkom en die gemeenskap beskerm 

(Naser, 1980: 119). 

8.3.4.3 lnformatiewe funksie 

Die beginsel is dat die bekendheid van wette en straf die 

individu se gedrag binne die raamwerk van 'n 

wetsgehoorsame patroon hou en reeds 'n algemene 

voorkomende uitwerking uitoefen. Die informatiewe 

funksie van straf vervul dus oak 'n belangrike funksie in 

misdaadvoorkoming en die uiteindelike beskerming van die 

gemeenskap (Naser, 1980:119-120). 

8.3.4.4 Morele ondersteunings- of handhawingsfunksie 

Die bestaan van 'n strafbedreiging vir die verbreking van 

gedragsvoorskrifte skrik nie alleen die potensiele oortreder 

at nie, maar help om die morale solidariteit van die 

wetsgehoorsame groep te ondersteun en te handhaaf. Die 

feit dat die wetsgehoorsame burger sien dat reg geskied, 

vervul horn met respek vir die reg en die beset dat dit die 

moeite werd is om gedragsvoorskrifte te handhaaf. Die 

morale ondersteunings- of handhawingsfunksie dra dus 

daartoe by dat die wetsgehoorsame burger nie 

demoraliseer en in misdadige gedrag verval nie. Dit 

voorkom dus misdaad en dra by tot die beskerming van die 

gemeenskap (Naser, 1980: 120). 

Aanhouding in 'n boot camp verwyder oortreders uit die omgewing. As sulks 

neem boot camps oortreders van die strata af en uit die gemeenskap. Dit 
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verseker dat oortreders nie weer iemand sal skade aandoen nie. Hierdie 

model is volgens sommige kenners aanvegbaar, omdat dit daarop gebaseer 

is om oortreders aan te hou op grond van wat hulle in die toekoms mag doen 

en nie noodwendig vir dit wat hulle reeds gedoen het nie. (Anderson et al, 

1999:18). 

8.4 Rehabilitasie van die oortreder en boot camps 

Volgens hierdie teorie is die doel van straf om die oortreder as persoon te 

hervorm, sodat hy weer as 'n normale regsgehoorsame lid van die 

gemeenskap sy plek kan volstaan. Die hervorming van die misdadiger is 'n 

strafoogmerk wat voortspruit uit die humanistiese benadering in 

straftoemeting. Vanuit hierdie benadering het Lombroso, Ferri en Garofalo 

(Neser, 1980: 127) se gesamentlike denke tot die sienswyse gelei dat die 

individu ook in straftoemeting oorweeg moet word en sodoende is die weg 

gebaan om ook te straf met die oog op die rehabilitasie van die oortreder 

(De Smidt, 1998:35; Neser, 1980: 126). 

'n Verdere teorie wat by die rehabilitasie van die oortreder van belang is, is 

Hans Eysenck se Gekondisioneerde Refleks-teorie. Hierdie teorie 

verduidelik misdadigheid as die gevolg van die oortreder se biologiese 

samestelling of persoonlikheid en opleiding. Opleiding behels volgens 

Eysenck die beloning vir goeie gedrag en straf vir ongewenste gedrag, sowel 

as die gebruik van rolmodelle wie se gedrag nageboots kan word (Anderson 

et al, 1999:13-14). 

Gottfredson en Hirschi (Anderson et al, 1999:14) konstateer dat oortreders 

opportunisties, impulsief en sonder selfbeheersing is en eerder onmiddellike 

gratifikasie najaag as om self-genot uit te stel. Sulke oortreders met 'n lae 

selfbeheersing leef gewoonlik vir die oomblik. Hierdie oortreders ontbreek 

kognitiewe vaardighede, is onverskillig teenoor hul slagoffers en stel meer 

in hul eie plesier belang. 
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Yochelson en Samenow (Anderson et al, 1999:15) skryf misdadige gedrag 

toe aan irrasionele denke wat veroorsaak dat die individu swak keuses 

maak. lndien misdadigers hul dinkproses kan verstaan en hul gedrag 

ooreenkomstig kan verander, sal hulle nie-misdadige keuses maak. Die 

mening is dat residivisme die belangrikste maatstaf vir verandering is. 

lndividue moet leer om hul woede, humeure en wat ook al hulle in die 

moeilikheid laat beland, te beheer. 

Die verhouding tussen straf en rehabilitasie bestaan uit twee sienswyses, nl.: 

•!• Straf verskaf 'n raamwerk of geleentheid waarbinne rehabilitasie kan 

plaasvind. Straf gee dus die oortreder die geleentheid om te verander 

of tot ander insigte te kom. Daar word beweer dat 'n oortreder eers die 

nadele moet aansk6u en besef wat die misdadige leefwyse is, voordat 

hy/sy gerehabiliteer kan word. Daarom moet hy/sy eers gestraf word 

voordat rehabilitasie of hervorming kan intree (Neser, 1980:128-129). 

•:• Straf self oefen 'n rehabilitatiewe uitwerking of heilsame invloed uit wat 

kan help om die oortrederte rehabiliteer. Straf kan die oortreder tot die 

besef en insig bring dat hy verkeerd gehandel het. Hy aanvaar dus die 

beginsel van straf en vergelding, nl. dat die straf verdiende leed en die 

onvermydelike, onaangename gevolg van misdaad is. Straf beskik dus 

oor sekere inherente eienskappe wat tot die rehabilitasie of hervorming 

van die oortreder kan bydra. Die oortreder word ontvanklik gemaak vir 

morele be"invloeding en behandeling wat tot sy rehabilitasie of 

opheffing kan lei (Neser, 1980:128-129). 

Rehabilitasie kom dus daarop neer dat die oortreder se gesindheid, 

lewenshouding en gedrag uit eie beweging moet verander om die 

gedragsvoorskrifte na te kom. Rehabilitasie is nie 'n eenmalige gebeurtenis 

wat plaasvind die moment wanneer die oortreder homself ontdek nie. Dit is 

'n proses waardeur die oortreder gehelp word deur behandeling en positiewe 

be"invloeding. Deur middel van rehabilitasie word die oortreder gehelp om 

sy probleme te oorbrug, sodat hy sinvol in die samelewing kan funksioneer. 

So gou as wat die gesindheidsverandering en begeerte om te verander by 
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die oortreder intree, word aanvaar dat daar 'n strewe sal wees om hierdie 

doel te bereik. Dit betaken fundamenteel dat die oortreder vir horn na die 

ommekeer ander ideale of 'n ander waardesisteem daar sal stel en dat hy in 

sy strewe na verbetering nie alleen sy houding nie, maar ook sy basiese 

gedragspatrone sal verander. Rehabilitasie is dus op die toekoms gerig en 

daardeur kan misdaad voorkom en die gemeenskap beskerm word (Neser, 

1980:135). 

Die benadering dat die oortreder tot insig gekom het ten opsigte van sy 

handeling is 'n noodsaaklike beginsel in enige program van rehabilitasie 

(Neser, 1980: 129). 

Voorts moet rehabilitasie individueel-menslik gerig wees om by die uniekheid 

van elke persoon aan te pas en om in ooreenstemming met realistiese en 

buigbare doelwitte te bly. By strafoplegging moet die hot oor alle basiese 

kennis van die oortreder se persoonlikheid en agtergrond beskik alvorens tot 

straf oorgegaan word. 'n Persoon wat byvoorbeeld op veertigjarige 

ouderdom 'n misdaad pleeg se behandeling en rehabilitasie sal hemelsbreed 

verskil van 'n persoon wie se lewe gekenmerk word deur 'n patroon van 

herhaalde, anti-sosiale- en misdadige gedrag (Du Toil, 1981: 111; Neser, 

1980: 129-130). 

Aangesien die oortreder ook deel van die gemeenskap vorm, verdien hy, 

naas die misdaad en ander faktore, ook oorweging in straf wat verskans is 

in rehabilitasie. Rehabilitasie word ook geregverdig omdat dit gesien word 

as dat die oortreder 'n reg op behandeling het en as kanalisering van die 

beginsel van naasteliefde (Neser, 1980: 139). 

Volgens Zvekic (1994:3-4) moet straf, ideaal gesien, 'n rehabilitatiewe 

uitwerking he deur die integrasie van die oortreder in die gemeenskap te 

assisteer. 

Volgens Anderson et al (1999:19) moet oortreders gerehabiliteer word, 

omdat hul onmiddellike omgewing hulle beperkte geleenthede gegun het. 
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Om hierdie rede is baie programme in regspleging ontwerp om oortreders te 

rehabiliteer. Die rehabilitasie-model poog om die oortreder te verander om 

in die gemeenskap te pas. Hierdie filosofie staan behandeling eerder as 

straf voor (Anderson et al, 1999:19). 

Die regsplegingstelsel toon 'n verpligting tot rehabilitasie, deur 

gemeenskapsprogramme en alternatiewe tot tradisionele gevangesetting te 

voorsien, waarvan boot camps een is (Anderson et al, 1999: 18). 

Byna alle boot camp-programme is polities bevorder met die belofte dat dit 

die oortreder sal rehabiliteer, wat tot laer residivisme-koerse sal lei. Twee 

soorte rehabilitasie wat deur boot camp bewerkstellig kan word is 

rehabilitasie deur oordraging en rehabilitasie deur behandeling. 

Die oordrag-model stel in die vooruitsig dat die persoonlike dissipline en 

gereglimenteerde lewenswyse wat in die boot camp opgele word, gewoontes 

sal kweek wat na oortreders se lewenswyse na boot camp oorgedra kan 

word. 

Rehabilitasie deur behandeling vereis terapeutiese programme. Hierdie 

programme is ontwerp om misbruik van afhanklikheidsvormende stowwe, 

verbetering van werkvaardighede en die hantering van aggressiewe gedrag 

te behandel (Osler, 1991 :35). 

Boot camp-programme maak volgens refleks-kondisionering gebruik van 

streng militere dissipline, barakke, marsjering en liggaamlike opvoeding. 

Gewenste militere gedrag word beloon en ongewenste gedrag word met 

addisionele opstote, ekstra diens of ander metodes van militere straf 

getugtig. Die boot camp-omgewing is terapeuties van aard, met korrektiewe 

beamptes en dril-instrukteurs wat as rolmodelle optree om nageboots te 

word, wat vir gunstige verandering, persoonlike groei en aanpassing 

bevorderlik is (Anderson et al, 1999:14). 

McCord en Sanchez (Anderson et al, 1999:14) het bevind dat jeugdige 

oortreders wat in 'n beheerde omgewing, soos boot camp, is, minder tot 

residivisme geneig is. Slavson (Anderson et al, 1999:14) is van mening dat 
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hierdie benadering (boot camp) die beste gebruik kan word vir oortreders wie 

se misdadige gedrag 'n reaksie op die omstandighede van hul huise, 

woonbuurte en lewensgehalte is. 

Boot camp-programme trek voordeel uit Gottfredson en Hirschi (Anderson 

et al, 1999:14) se teorie dat oortreders opportunisties, impulsief en sander 

self-beheersing is en eerder onmiddellike gratifikasie najaag as om self

genot uit te stel en pas dit in programme toe. 

Self-dissipline word vereis en deelnemers word geforseer om weerstand teen 

genietinge socs sigarette, lekkergoed, telefoonoproepe en besoekers, te 

bied. Hierdie genietinge word regdeur die boot camp-ondervinding 6f 

uitgestel 6f heeltemal geweier, om oortreders self-dissipline en self

beheersing te leer. Voorts word oortreders aan spanningsvolle situasies 

onderwerp om selfbeheersing aan te leer en probleme te kan hanteer. 

Boonop word realiteits-terapie gebruik ten einde oortreders te leer om op 'n 

verantwoordelike manier op te tree. Boot camps probeer om aan oortreders 

die selfbeheersing te verskaf wat hulle ontbreek (Anderson et al, 1999: 14-

15). 

Aktiwiteits-terapie word gebruik om oortreders te help om aggressie en 

vyandigheid te beheer. Liggaamlike opvoeding word aangewend om 

deelnemers probleemoplossingstegnieke en beheer van aggressie te leer en 

verantwoordelikheid vir die gevolge van hul handelinge te neem (Anderson 

et al, 1999: 15). 

Boot camp-bestuurders spreek oortreders se swak dinkprosesse volgens 

Yochelson en Samenow (Anderson et al, 1999: 15) se benadering tot 

misdadigheid aan deur nuttige komponente in hul programme in te sluit. So 

'n komponent is 'n opdrag waarin oortreders 'n lys meet maak van elke 

misdaad wat hulle gepleeg het, elke persoon wat hulle benadeel het en hoe 

hulle daardie persona en hulself skade aangedoen het. Die doel van hierdie 

opdrag is om inwoners te laat besef dat hulle vir hul handelinge en die 

gevolge van swak besluite verantwoordelik is en meet poog om dit te 

verander (Anderson et al, 1999: 15). 
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Gesien in die lig dat rehabilitasie 'n proses is, regverdig dit ook boot camps 

as strafvorm, omdat die verskaffing van nasorgdienste na vrylating die 

proses van rehabilitasie in die gemeenskap voortsit (Anderson et al, 

1999:103). 

Ter opsomming konstateer Anderson et al (1999:13-19) dat die doel van boot 

camps as straf hoofsaaklik drieledig van aard is, nl.: 

•:• Eerstens vervul dit 'n straffunksie, met ander woorde dit straf die oortreder 

vir sy misdryf. 

•:• Tweedens vervul dit 'n beskermings- en voorkomingsfunksie, dit wil se dit 

beskerm die gemeenskap teen herhaling van die misdryf deur die 

veroordeelde en andere . 

.:• Derdens vervul dit 'n hervormingsfunksie deurdat dit trag om die 

veroordeelde te hervorm en te verbeter tot sy eie voordeel en die van die 

gemeenskap (Anderson et al, 1999:13-19). 

9. Samevatting 

In die voorafgaande bespreking is gekyk na die ontstaan en ontwikkeling van boot 

camps, in 'n korrektiewe opset, as alternatief tot gevangenisstraf. Gemeet teen 

die bestaan van regspleging is boot camps 'n redelike nuwe ontwikkeling. Boot 

camps is 'n intermediere sanksie wat grotendeels ten doel het om oorbevolking in 

gevangenisse te verminder met gevolglike kostebesparings. Dit word egter ook 

daarop gegrond om residivisme te verminder, die gemeenskap te beskerm, die 

oortreder te straf, toekomstige misdaad af te skrik en die oortreder te rehabiliteer. 

Die oorspronklike boot camps was suiwer op 'n militaristiese grondslag gebaseer, 

met die veronderstelling dat oortreders se gedrag alleen verander kan word as 

daar streng teenoor hulle opgetree word. Hierdie militere grondslag is egter 

gekritiseer en boot camps het van eerste- na tweede en selfs derde- en vierde 

generasie kampe ontwikkel. Hierdie moderne kampe verskaf uitgebreide dienste 

soos dwelmberading, lewensvaardighede, akademiese opleiding en terapeutiese 

behandeling met 'n intensiewe nasorgprogram, om die oortreder tot sy volle 
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potensiaal te rehabiliteer. 

Die private sektor het mettertyd toenemend by die vestiging van boot camps 

betrokke geraak. Weens die kapitaal beskikbaar in die private sektor kan dit 'n 

groat bydrae lewer in die uitbreiding en vestiging van gespesialiseerde boot camp

programme. 
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HOOFSTUK3 

Die beplanning en funksionering van boot camps 

1. lnleiding 

In die algemeen is boot camp-programme 'n alternatief vir die aanhouding van 

jeugdige, nie-geweldadige oortreders vir korter tydperke as in gevangenisse. Die 

kampe word gekenmerk deur die kart tydperk, intensiteit en struktuur. Die meeste 

het 'n militere aard: hetsy dit die uniforms is wat personeel en oortreders dra, die 

gebruik van militere drilparades en seremonies, 'n komponent van gestruktureerde 

fisiese opleiding, militere hoflikhede en range en/of versorgingstandaarde en 

-prosedures (American Correctional Association, 1996:2). 

Met die ontwikkeling en toename van boot camps het dit dikwels gebeur dat 

verteenwoordigers van korrektiewe dienste 'n boot camp-program in hul omgewing 

wou instel. Die probleem was gewoonlik dat hulle die program dadelik wou begin. 

Die dringende behoefte het oar die algemeen gespruit uit die oorbevolking in 

gevangenisse en die gepaardgaande stygende koste wat dit meegebring het, om 

'n kart, intensiewe strafopsie daar te stel wat jeugdiges van misdaad sal afskrik en 

rehabiliteer (American Correctional Association, 1996:321; Osler, 1991 :35-36). 

Korrektiewe beamptes moes in die toenemende aanvraag om boot camp

programme te ontwikkel voorsien en hulle wou dit doen deur effektiewe 

programme te skep (American Correctional Association, 1996:321 ). 

In reaksie op hierdie groeiende verskynsel het die American Correctional 

Association die behoefte aan inligting oar boot camp-programme beset en 

standaarde van geloofwaardigheid vir die werking van beide volwasse en jeugdige 

boot camp-programme ontwikkel (American Correctional Association, 1996:321 ). 

In hierdie hoofstuk gaan aanvanklik gekyk word na die belangrikheid van 
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beplanning van 'n boot camp-program en die komponente daarvan aan die hand 

van die standaarde wat die American Correctional Association vir boot camp

programme ontwikkel het. Daarna sal gekyk word na voorbeelde van die inhoud 

van boot camp-programme vir jeugdiges. 

2. Belangrikheid van beplanning 

Die sukses wat met die vlot en tydige implementering van 'n boot camp-program 

geassosieer word, hang af van deeglike en sorgsame beplanning om aan 

doelwitte, bo en behalwe blote straf, te voldoen. Beplanning moet begin voordat 

die inwerkingstelling van 'n boot camp-program ernstig oorweeg word. Alie 

moontlike beskikbare literatuur soos navorsingsverslae, evaluerings, 

opleidingshandleidings en regulasies van ander boot camps moet bestudeerword, 

om vas te stel op welke wyse die probleem aangespreek moet word. Hierdeur kan 

op die ondervinding van ander agentskappe gebou en uit hul foute geleer word 

(Osler, 1991 :34; American Correctional Association, 1996:330+333). 

Voorts is 'n groat mate van bystand van die wetgewende- en uitvoerende gesag 

nodig in die inwerkingstelling en bestuur van 'n boot camp. Regters mag moontlik 

nie die konsep aanvaar nie en nie toestem om 'n voldoende aantal jeugdige 

oortreders na die militere-tipe omgewing te stuur nie. Wetgewers mag moontlik 

valslik deur politieke motiewe gelei word om 'n program te begin wat nie die 

gemeenskap se veiligheid verhoog nie. Deur egter die sleutelpersone in 

besluitneming gereeld te raadpleeg en in te lig, word 'n ondersteuningsbasis vir 

die program gebou wat 'n skans teen latere weerstand teen die program verskaf. 

Bykomend, deur versigtige aanvanklike beplanning word baie van die 

struikelblokke wat die program kan bedreig of kelder, uitgeskakel (American 

Correctional Association, 1996:331 ). 

Nadat die bestuur besluit het om die gebruik van 'n boot camp meer ernstig te 

ondersoek, moet 'n verkleinde formele beplanningskomitee saamgestel word wat 

gereeld moet vergader om 'n implementeringsplan te ontwikkel. Ervare personeel 

en bronne van primers onderlinge afdelings moet beskikbaar gestel word om in 
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die beplanning en implementering van die program geraadpleeg te word 

(American Correctional Association, 1996:331 ). 

Die volgende groepe moet deel van die beplanningsproses wees: 

+:• Bestuurspersoneel en bewaarders wat ondervinding in die bestuur en 

beplanning in die opening van korrektiewefasiliteite en verwante programme 

kan verskaf, asook invoer m. b. t. personeelopleidingsbehoeftes en potensiele 

inwoner-kwessies kan verskaf. 

+ 'n Wetgewende skakelpersoon om in die skryf en uitvaardiging van 

toepaslike wetgewing bystand te verleen. 

+:• Regsdienste om regsaspekte te identifiseer en te ondersoek. 

+:• Argitekte en ingenieurs om in die beplanning, oprigting en/of verandering 

van die boot camp-fasiliteit bystand te verleen. 

+ Kliniese dienste om inligting oor programdienste en kwessies aangaande 

aangehoudenes se verskuiwing beskikbaar te stel. 

+:• 'n Oorplasing-ko6rdineerder om bystand te verleen met regulasies vir 

verskuiwing en klassifikasie van aangehoudenes. 

•:• Liniere personeel om indrukke te gee oor wat van aangehoudenes op grand 

van hul samestelling verwag kan word. Dit sluit korrektiewe personeel met 

en sander militere ondervinding in. 

+:• Kundiges in gesondheidsdienste om mediese-, sielkundige-, voedingkundige 

en omgewingskwessies, asook misbruik van afhanklikheidsvormende stowwe 

behoeftes aan te spreek. 

+:• 'n Distriksverteenwoordiger van onderwys om die basiese onderwysleerplan 

vas te stel. 

+:• Lede van die behandelingspersoneel om fasette van opleidingsprogramme 

te koordineer en individuele taksering en berading te verskaf. 

+:• Verteenwoordigers van die jeug-afdeling om aanbevelings oor die hantering 

van jeugdige oortreders in 'n institusionele omgewing en in die gemeenskap 

te verskaf. 

+ Lede van paroolpersoneel om strategies vir voorbereiding tot vrylating te 

ontwikkel en die na-vrylatings toesigstelsel te koordineer. 

+:• Verteenwoordigers van aangehoudenes om beleidrigtings aangaande 
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aangehoudenes se regte en griewe-prosedures te ontwikkel. 

+:• Personeel om werksverhoudings te ko6rdineer en keuring vir werkplasing te 

hanteer. 

+:• Verteenwoordigers in onderwys en opleiding om bystand te verleen in die 

voorbereiding van 'n gespesialiseerde boot camp-leerplan en 

opleidingshandleiding. 

•:• Regeringsverteenwoordigers van beplanning, navorsing en evaluering om 

agtergrond-inligting oar strategiee wat deur ander korrektiewe owerhede 

gebruik word, te verskaf. Hulle moet voorstelle voorberei en die data

behoeftes bepaal om die program se vordering te monitor. 

•> Data-verwerking om data-behoeftes te identifiseer en te ontleed, die 

databasis te ontwikkel of op te dateer en geoutomatiseerde periodieke 

verslae voor te berei. 

•:• 'n Openbare inligtingsbeampte om die media en kundiges in regspleging 

aangaande programkonsepte, -aktiwiteite en -verdienstes in te lig. 

•:• Verteenwoordigers van unies, indien van toepassing, om vir enige 

personeelaangeleenthede gedurende die indiensnemingsfase en dissiplinere 

verhore voor te berei (American Correctional Association, 1996:331-332). 

Gedurende die beplanningsvergaderings moet komitee-lede hul idees en 

bekommernisse lug. Alie voor- en nadele m.b.t. hoe dit elkeen se 

verantwoordelikheid en die totale korrektiewe stelsel sal affekteer moet in 

aanmerking geneem word. Hierna kan 'n konsep en filosofie gedefinieer word. 

Op hierdie stadium moet 'n formele missie-stelling vir die program geskryf word. 

Dit moet die mate aanspreek waartoe dissipline, fisiese aktiwiteite, werk-details 

en militere verband met programdienste, insluitend onderrig en nasorgtoesig in 

wisselwerking sal wees. Die missie-stelling is onmisbaar omdat alle ander 

programbesluite hieruit voortspruit (American Correctional Association, 1996:333). 

Nadat die algemene doel en program-filosofie bepaal is, is dit noodsaaklik om 

programdoelwitte en oogmerke vas te stel. Om hierdie doelwitte te bereik hang 

van die bepaling van meetbare oogmerke, wat geevalueer kan word, af. 'n 

Rooster moet opgestel word om hierdie spesifieke doelwitte en oogmerke te 
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monitor en suksesse aan te teken soos dit bereik word (American Correctional 

Association, 1996:333). 

3. Standaarde vir boot camp-programme 

Die American Correctional Association het in 1993, om in die behoefte aan 

inligting oar boot camps te voorsien, korrektiewe beamptes, mediese adviseurs, 

verteenwoordigers van die staat, plaaslike regerings en organisasies en navorsers 

in die korrektiewe veld bymekaar gebring. Die groep het oar 'n tydperk van twee 

jaar vergader en beide navorsingsbevindinge oar effektiewe boot camp

programme en werkingsprosedures van jurisdiksies oar die hele land bestudeer. 

Tydens elke stap van die proses het hierdie standaarde veld-hersiening en kritiek 

deur korrektiewe praktisyns, die American Correctional Association se Standard 

Committee, die Commission on Accreditation for Corrections en korrektiewe 

bestuurders ondergaan. Die standaarde is in die veld in 'n verskeidenheid boot 

camp-terreine getoets, om die geldigheid daarvan te verseker. Die standaarde 

verteenwoordig die kollektiewe wysheid van etlike professionaliste wat standaarde 

hersien en ontwikkel het, wat 'n aanvaarbare vlak van werking in die veld 

weerspieel (American Correctional Association, 1996:321-322; lnternet:http:// 

www.kci.org/publ ication/bootcamps/docs/n ij/Correctional_Boot_ Camps/ 

chpt1 .htm). 

Die resultaat was 'n afsonderlike stel standaarde vir beide volwasse en jeug boot 

camp-programme wat in Januarie 1995 gepubliseer is, onderskeidelik getiteld 

Standards for Juvenile Correctional Boot Camp Programs en Standards for Adult 

Correctional Boot Camp Programs. Net soos in die geval met alle standaarde wat 

deur die American Correctional Association ontwikkel word, maak die boot camp

program-standaarde voorsiening vir die akkreditasie van die individuele boot 

camp. Soos altyd bied erkenning verskeie voordele, insluitend die bewys van 'n 

jurisdiksie se pogings om toestande van aanhouding te verbeter, 'n veilige en 

menslike omgewing vir alle korrektiewe personeel te handhaaf en die vestiging 

van meetbare kriteria vir monitering en verbetering van programme en personeel 

op 'n deurlopende grondslag. Standaarde word ontwikkel om die lede van die 
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gemeenskap wat deur misdaad geviktimiseer is, die personeel wat in korrektiewe 

stelsels werk, aangehoudenes wat vonnisse uitdien, die regters en hof-beamptes 

wat vonnisse ople en die wetgewende en uitvoerende kantore verantwoordelik vir 

die korrektiewe veld in ag te neem (American Correctional Association, 1996:321-

322; lnternet:http://www.kci.org/publication/bootcamps/docs/nij/Correctional_Boot_ 

Camps/chpt1 .htm). 

4. Komponente in die beplanning en funksionering van die boot camp-program 

Bykomend tot die onomwonde voordele met die gebruik van standaarde en 

deelname in die akkreditasie-proses, verskaf die boot camp-standaarde kritieke 

bystand vir die beplanning van 'n boot camp-program. Omdat boot camp

programme redelik nuut is, is kritieke inligting uit navorsing oor operasionele 

programme, in die ontwikkeling van die standaarde, verkry. Hierdie 

navorsingsbevindinge is in etlike sleutelareas in die standaarde ge·inkorporeer. 

(American Correctional Association, 1996:322). 

Hierdie standaarde dien as riglyn vir die bestuur van 'n effektiewe boot camp

program. Daarbenewens is twee opleidingsrolprente, Boot Camps in Corrections 

en Boot Camps in Juvenile Corrections, ook beskikbaar. Die American 

Correctional Association se beplanningsgids beantwoord beleidmakers en 

beplanners se vrae aangaande die vestiging en handhawing van 'n effektiewe 

boot camp-program en staan hulle by met ontwikkelingsdoelwitte, strategiee en 

metodes. 'n Massa literatuur is nou ook vanaf verskeie bronne beskikbaar, 

insluitend: die National Institute of Justice, state wat volwasse en jeugdige boot 

camp-programme bestuur en navorsing (American Correctional Association, 

1996:2). 

Die ontwerp van 'n effektiewe boot camp-program is beide 'n geleentheid en 'n 

uitdaging. Daar is net soveel modelle as wat daar programme is en elk het sy eie 

unieke aard. Ontwerpe word be'invloed deur waarneembare behoefte, 

korrektiewe filosofie, wetgewing, beoogde inwoners, grootte, beleid van die 

agentskap en publiek, politieke invloede en agentskap-bestuur (American 
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Correctional Association, 1996:3-4). 

Afgesien van watter model as basis gebruik word, is 'n goed ontwerpte plan 

noodsaaklik om die vasgestelde doelwitte vir die program te bereik. Die besteding 

van tyd en energie in beplanning sal aan die einde aansienlike dividende afwerp 

(American Correctional Association, 1996:4). 

Wanneer 'n boot camp beplan word, moet die hoofde daarvan verantwoordelikheid 

aanvaar vir die ontwikkeling van 'n program wat ontwerp is om oortreders 

vaardighede te leer wat hulle sal help om suksesvol in die gemeenskap te wees 

en misdadige gedrag as 'n lewenswyse te verwerp (American Correctional 

Association, 1996:161). 

Net soos 'n verslag die vrae wie, wat, wanneer, waar, hoekom en hoe moet 

beantwoord, moet 'n goeie programplan ook hierdie basiese vrae beantwoord. 

Met beplanning het elk van hierdie ses kategoriee twee dimensies: intern en 

ekstern. Die implementeringsagentskap moet duidelikheid he aangaande hul 

interne doelwitte en moet ook eksterne invloede wat dit mag be·invloed in 

berekening bring (American Correctional Association, 1996:4). 

Vervolgens gaan gekyk word na komponente wat sleutelareas in die beplanning 

van 'n boot camp-program vorm. 

4.1 Doel en missie van die boot camp 

Die oogmerk met 'n doel en missie is om 'n geskrewe beliggaming van beleid 

en prosedure daar te stel wat die fasiliteit se doelwitte, oogmerke en 

standaard werkingsprosedures en 'n stelsel van gereelde beoordeling vas 

te stel (American Correctional Association, 1996:322). 

Alie standaarde wat deur die American Correctional Association ontwikkel is, 

begin met die behoefte om 'n missie daar te stel. Die Boot Camp Program

standaarde dui ook aan dat die program 'n missie moet vasstel. Navorsing 
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dui egter daarop dat dit aanvanklik moeilik mag wees om die missie van 'n 

boot camp te identifiseer (American Correctional Association, 1996:322). 

Die rede vir die implementering van 'n boot camp-program is die eerste 

vraag wat aan die begin van die beplanningsproses beantwoord moet word. 

Die struikelblok in die vasstelling van 'n missie ontstaan gedeeltelik uit die 

behoefte vir die program om aan verskeie behoeftes te voldoen. Die mees 

algemene redes wat aangevoer word vir die vestiging van 'n boot camp

program is die volgende: 

•:• Vermindering van oorlading van tradisionele korrektiewe fasiliteite. 

•:• Vermindering van die koste van korrektiewe dienste. 

•:• Beskerming van die gemeenskap. 

+:• Afskrikking van misdaad. 

•:• Vermindering van residivisme. 

•:• Verskaffing van vergelding - in 'n mindere mate. 

+:• Rehabilitasie van oortreders. 

•:• Verskaffing van 'n veilige maar straffende alternatief tot langtermyn 

gevangenisstraf. 

·~ Aanspreking van gemeenskapbesorgdheid aangaande toenemende 

misdaad/straf van oortreders (American Correctional Association, 

1996:6, 322-323; Petersen & Palumbo, 1997:85; Zhang, 1998:324). 

Volgens Clark (American Correctional Association, 1996: 10) moet die 

S.M.A.R. T-reel gebruik word by die vasstelling van doelwitte. Eenvoudig 

gestel behoort doelwitte Specific, Measurable, Attainable, Realistic and 

Timely te wees. Die S. M.A.R. T-reel moet toegepas word met betrekking tot 

die volgende aspekte by die beplanning van 'n boot camp-program, sodat die 

doelwitte uitgevoer en nagekom kan word: 

•:• redes vir die implementering van die boot camp, 

•:• die teikengroep waarvoor dit ingestel wil word, 

•:• die inhoud van die program, 

•:• die aanvang en tydsduur van die program, 

•:• waar dit gevestig sal word, 
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•:• waar die nasorg gelee sal wees en 

(• hoe die boot camp sal opereer (American Correctional Association, 

1996:19). 

So het byvoorbeeld die Shock Incarceration-program in New York twee baie 

eenvoudige vasgestelde doelwitte. Die eerste is om spesifiek geselekteerde 

oortreders te behandel en vroeer, as die minimum periode van aanhouding 

deur die hof beveel, vry te laat en dit s6 te doen sonder om die risiko vir die 

gemeenskap te vergroot. Die tweede is om die aanvraag na bed-ruimte te 

verminder. 

Dit is belangrik om daarop te let dat doelwitte nie onrealisties moet wees 

soos om "residivisme te verminder" nie. Daar is geen waarborge nie, selfs 

nie in die bes beplande program nie. Oortreders loop gevaar in die 

verbreking van parool of proefdienste, sommige sal weer misdade pleeg en 

so oak is insinking 'n realiteit van dwelmmisbruik (American Correctional 

Association, 1996: 10). 

Programme in boot camps vir jeugdiges verleen oor die algemeen hoe 

prioriteit aan die doelwitte om residivisme te verlaag, veilige aanhouding te 

verskaf en rehabilitasie - 'n patroon soortgelyk wat in boot camps vir 

volwassenes aangetref word. Volgens die tradisionele rehabilitatiewe fokus 

vanjeugregspleging is straf laag op die ranglys van doelwitte (Cronin & Han, 

1994:36). 

Alhoewel elkeen van hierdie doelwitte belangrik mag wees, kan programme 

nie effektief ontwikkel word om al hierdie doelwitte in gelyke mate aan te 

spreek nie. Dus, dit is nie vir 'n enkele program moontlik om ewe belangrike 

doelwitte met betrekking tot rehabilitasie van inwoners en straf van inwoners 

te he nie. Die beplanning van 'n boot camp-program vereis 'n baie duidelike 

besluit aangaande die program se missie. Uit hierdie vroee besluit sal die 

res van die program volg (American Correctional Association, 1996:323). 

Rehabilitasie van inwoners word byvoorbeeld dikwels as 'n doelwit vir 'n boot 
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camp-program aangedui. Korrektiewe beamptes wat besluit om hierdie 

doelwit aan te spreek mag kies om program-komponente van onderrig, 

werkopleiding of misbruik van afhanklikheidsvormende stowwe-berading of 

-behandeling te verskaf. Beamptes wat egter die keuse uitoefen om 'n 

primere doel van straf van inwoners aan te spreek mag hierdie programme 

nie as bruikbaar beskou nie (American Correctional Association, 1996:323). 

Voorts moet 'n boot camp-program, om effektief te wees, op 'n missie 

gebaseer wees wat bereikbaar is. Baie programme fokus byvoorbeeld op 

die vermindering van oorlading in 'n korrektiewe fasiliteit. Om hierdie doelwit 

te beklemtoon moet korrektiewe beamptes 'n program ontwikkel wat 

beduidend die tydperk wat die inwoner in aanhouding sal wees verminder, 

teenoor die tyd wat in 'n tradisionele korrektiewe fasiliteit deurgebring sou 

word. 'n Boot camp-program wat deur 'n staatsjurisdiksie ontwikkel word, het 

'n potensiele geleentheid om die in-aanhoudingstydperk van gevonniste 

inwoners aansienlik te verminder. 'n Plaaslike jurisdiksie mag egter 'n 

moeiliker taak he as dit 'n primere programdoelwit is, omdat inwoners in die 

algemeen nie vir beduidende lang periodes in aanhouding is nie (American 

Correctional Association, 1996:323). 

Hoewel dokumentasie aangaande jeug boot camps beperk is, blyk dit dat 

hulle dieselfde core rationale as volwasse boot camps deel. In pas met die 

jeugregsplegingstelsel se historiese fokus op rehabilitasie, inkorporeer die 

rationale vir jeug boot camps tipiese uitdruklike aannames aangaande die 

behoeftes en gebreke van misdadige jeug en die herstellende-, beradings

en nasorgprogramme wat nodig is om hierdie behoeftes aan te spreek 

(Cronin & Han, 1994:36). 

In die geval van die drie boot camps wat deur die Office of Juvenile Justice 

and Delinquency Prevention geborg word, is 'n rationale voorgeskryf wat die 

veronderstellings aangaande die voordele van dissipline en die voordele van 

rehabilitasie kombineer. Daar is egter sommige verskille in beklemtoning. 

Byvoorbeeld, die Denver, Colorado-program plaas primere klem op 
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dissipline gedurende die boot camp-fase en reserveer die meeste klem op 

rehabilitasie tot die nasorg-fase van die program. Boot camp word beskou 

as die fase waarin jeugdiges die self-dissipline, werketiek en persoonlike 

verantwoordelikheid aanleer om voordeel uit latere rehabilitatiewe 

geleenthede te trek. Die Cleveland en Mobile-terreine plaas meer klem op 

die potensiaal om ander voordele te bekom, byvoorbeeld opvoedkundige 

prestasie, gedurende die boot camp self (Cronin & Han, 1994:36-37). 

Vrae wat vir redes vir die implementering van 'n boot camp beantwoord moet 

word, is: 

•:• Hoekom benodig die agentskap 'n boot camp? 

•:• Wat is die doel van die boot camp? 

•:• Hoekom wil hierdie inisiatief onderneem word? 

•:• Wat is die probleem wat opgelos wil word? 

•:• Wil die agentskap hierdie inisiatief onderneem of is daar eksterne 

faktore wat die aanvraag skep? 

•:• Wat motiveer die besluit om 'n boot camp in die betrokke area te 

implementeer? 

•:• Hoekom verlang die publiek, wetgewing of ander eksterne invloed die 

program? 

•:• Hoe verstaan die eksterne invloed die behoefte? 

+:• Wat is die doelwitte en voorgenome resultate? 

•:• Waarom word 'n boot camp-model gekies? 

+:• Wat is die motivering vir die keuse van 'n boot camp op hierdie tydstip? 

•:• Hoekom nie 'n ander model nie? (American Correctional Association, 

1996:6) 

Tyd moet afgestaan word om 'n lys van idees te maak terwyl oor hierdie vrae 

gedink word. As 'n taakmag in beplanning gebruik word moet verseker word 

dat almal se idees ingesluit word. Beoordeling en evaluering moet 

aanvanklik tot later uitgestel word. Dit is belangriker om alle idees eers 

bymekaar te kry en neer te skryf sodat dit gesien kan word. 'n Lys van 

veronderstellings en enige feite wat beskikbaar is wat die besluit be'invloed, 
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moet opgestel word (American Correctional Association, 1996:6) 

Genoeg tyd moet afgestaan word om deur hierdie proses te werk. Hoe meer 

tyd vooraf spandeer word, hoe minder verrassings sal aan die einde 

voorkom. Clark (American Correctional Association, 1996:6) waarsku dat 

hierdie nie as 'n eenmalige proses beskou moet word nie. In New York word 

dit ten minste een maal per jaar gedoen, om te verseker dat op die spoor 

gebly word. Hu lie bestuur die Shock Incarceration-program sedert 1987. In 

1995 het hulle hierdie proses gebruik om 'n variasie van die Shock 

Incarceration-program te ontwikkel, om hulle te help om 'n 90-dae 

dwelmbehandelingsprogram vir oortreders wat 6f deur die howe gevonnis is 

6f paroolvoorwaardes verbreek het, te ontwerp. Hierdie program is huidig 

die enigste gelisensieerde korrektiewe dwelmbehandelingsprogram in 

Amerika (American Correctional Association, 1996:6). 

Die onderstaande diagram is 'n visuele oorsig van die beplanningsproses 

van 'n boot camp-program (American Correctional Association, 1996:5). 
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4.2 Grootte en ligging van die boot camp 

Die doel is om 'n fasiliteit daar te stel wat buigsaamheid, kreatiwiteit en 

verandering verskaf wat aan die besorgdhede vir effektiewe 

programverskaffing, veiligheid en lewenskwaliteit vir beide personeel en 

oortreders voldoen (American Correctional Association, 1996:323). 

Die grootte en ligging van die boot camp is oak 'n belangrike komponent in 

die beplanning van die boot camp-program. Die boot camp kan 'n 

afsonderlike fasiliteit of binne-in 'n grater fasiliteit wees. As dit deel van 'n 

grater fasiliteit is kan dienste met die grater fasiliteit gedeel word (American 

Correctional Association, 1996: 14 ). 

Die beskikbaarheid van dienste sal voorts oak daardeur bepaal word of die 

fasiliteit in 'n landelike- of stedelike gebied gelee is. Hier is mediese-,. 

tandheelkundige-, spysenienngs-, ondersteunings-, vrywillige-, 

opvoedkundige-, behandelings-, kerk- of besigheidsdienste van belang wat 

gewillig sal wees om die program en deelnemers te ondersteun (American 

Correctional Association, 1996:14). 

Die grootte en ligging van die boot camp sal oak die wyse bepaal waarop 

toegang tot hierdie dienste verkry kan word en of toegang enigsins moontlik 

is. lndien nie, meet die verskaffing van hierdie dienste binne die fasiliteit in 

berekening gebring word. Dit mag wees dat daar te veel deelnemers in die 

program kan wees en nie deur die plaaslike dienste hanteer kan word nie 

(American Correctional Association, 1996:14). 

Ligging van die boot camp speel oak 'n rel in die vestiging van betrekkinge 

met die gemeenskap waar die program gelee is en welke wyse dit sal 

geskied. Dit sal die besluitneming oar waar gemeenskapsdienste voorsien 

sal word be"invloed. Gemeenskapsdiensprogramme is 'n belangrike manier 

om plaaslike gemeenskapsgroepe te werf om die program te ondersteun en 

'n positiewe reputasie vir die program te verdien. Hulle voorsien oak 

werksvaardighede en -ondervinding aan deelnemers, wat hulle kan help om 
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werk na vrylating te bekom. Vervoer vir oortreders na en vanaf werkplekke 

meet oak in die beplanning in berekening gebring word (American 

Correctional Association, 1996: 14 ). 

Indian restitusie 'n doelwit van die program is meet die beskikbaarheid van 

regerings- of plaaslike agentskappe, aan wie deelnemers dienste kan 

verskaf, vasgestel word (American Correctional Association, 1996: 14 ). 

Ligging het oak 'n invloed op besoeke van families en die vestiging of 

verstewiging van familiebande, omdat dft die gemeenskappe is waarna 

deelnemers sal terugkeer. Die afstand vanaf deelnemers se huise sal 

bepaal hoe gereeld families hulle kan besoek. Oak meet gekyk word na 

ondersteuningsdienste wat behoeftige families vir besoeke kan ondersteun 

(American Correctional Association, 1996: 14 ). 

Terwyl beide manlike en vroulike deelnemers dikwels ouers is, is meisies 

meerendeels die primere versorgers van kinders. Voorsiening meet gemaak 

word vir die versorging van die kinders. Dit meet oak moontlik vir die kinders 

wees om besoeke te kan bring. Indian afstand besoeke verhinder, meet 

ander wyses ontwikkel word waarmee ouers bande met hul kinders in stand 

kan hou (American Correctional Association, 1996:14). 

Die grootte van die program sal oak opname- en vrylatingsprosedures 

voorskryf (American Correctional Association, 1996: 16) 

4.3 Opleiding en personeelontwikkeling 

Hier word beoog om 'n geskrewe beliggaming van beleid en prosedure te he 

wat die fasiliteit se opleiding en personeelontwikkelingsprogramme vestig, 

insluitend opleidingsvereistes vir alle personeelkategoriee (American 

Correctional Association, 1996:324). 

Hoe sal personeel opgelei word? Sal kundiges intensiewe opleiding in 

sekere verantwoordelikheidsgebiede ontvang? Sal dril-instrukteurs 
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gespesialiseerde opleiding in militere gedrag, dril en seremonie en fisiese 

opleiding ontvang? Sal behandelingspesialiste opleiding in alkohol- en 

dwelmmisbruik-behandeling ontvang? Sal daar kruis-opleiding wees, sodat 

elke groep die ander se vakgebied verstaan en waardeer? Hoe sal opleiding 

ge"integreer word? Sal behandelingspanne wat met oortreders werk 'n 

balans van sekuriteits-, behandelings-, opvoedkundige- en ondersteunings

personeel insluit? Hoe sal hulle weet dat hulle op die spoor bly met die doel, 

metodes en beoogde resultate van die program? Sal diensverskaffers van 

buite of vrywilligers benodig word om deel te neem in personeelopleiding? 

Hoe sal hulle leer aangaande verwagtinge, programfilosofiee, -metodes en 

-prosedures? Hoe sal hulle in die span ge·integreer word? (American 

Correctional Association, 1996: 16). 

Wat ook al die verklaarde missie en doelwitte van 'n spesifieke boot camp

program is, is alle boot camp-programme uniek binne hul eie korrektiewe 

stelsels. Gegewe hierdie feit is dit krities dat die personeel hul eie 

programteorie en -filosofie ten volle verstaan. Eweneens meer as 

tradisionele programme moet boot camp-programme spesifieke 

personeelopleidingsvereistes he. Sodanige opleiding moet die onderlinge 

verband van sekuriteit, programme en administrasie aanspreek (American 

Correctional Association, 1996:324). 

Voorts moet opleiding vir personeel van boot camp-programme voorsiening 

maak vir die geleentheid vir personeel om eenheid en spanwerk op so 'n 

wyse te bou dat dit voorsiening sal maak dat hierdie konsepte aan die 

inwoners gedemonstreer kan word. Jurisdiksies wat personeelopleiding 

ontwikkel het, het kursusse in leierskapsvaardighede, liggaamlike 

opvoeding, bestuursteorie, vertonings van opleidingsmetodes om 

besluitnemingsvaardighede te ontwikkel en konsepte van misbruik van 

afhanklikheidsvormende stowwe-opvoeding, -behandeling en -berading 

ingesluit. Hierdie tipe personeelopleiding verleen bystand in die 

beklemtoning van 'n multi-dissiplinere benadering tot die boot camp

program-konsep (American Correctional Association, 1996:324). 
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Navorsingsbevindinge verskaf belangrike inligting aangaande kwessies oor 

personeel opleiding en -ontwikkeling. Sommige programme het aangedui 

dat korrektiewe personeel aanvanklik huiwerig was om in 'n boot camp

program te werk, omdat hulle nie op hulle gemak met strafaspekte van 

sekere programme was nie. Ander jurisdiksies het aangedui dat hulle 

oorywerige personeel het wat moontlik nie die afbeelding tussen die uitvoer 

van gesag en misbruik daarvan verstaan nie. Jurisdiksies het ook aangedui 

dat die opleiding van personeel vir boot camp-programme moeilik was, 

omdat die aard van die program vereis het dat personeel nuwe take aanleer 

(American Correctional Association, 1996:324). 

Ten einde hierdie kwessies aan te spreek moet die personeel

opleidingsprogram sorgvuldig beplan word. Die opleiding moet met 'n 

basiese begrip van die konsepte van boot camp-programme in die algemeen 

begin en die jurisdiksie se spesifieke boot camp-programme in die besonder. 

Gevolglik moet opleiding 'n geleentheid insluit om inwoner-behoeftes, 

onderlinge verhouding tussen sekuriteit en programme, groepseenheid en 

spanwerk beter te verstaan en 'n geleentheid vir personeel verskaf om 

persoonlike vertroue te ontwikkel wat aan die deelnemers oorgedra kan word 

(American Correctional Association, 1996:324-325). 

Bykomend tot die aanvanklike opleiding spreek die American Correctional 

Association se standaarde die noodsaaklikheid vir jaarlikse opleiding aan. 

Die intensiewe aard van boot camp-programme vereis konstante monitering 

om te verseker dat personeel en inwoners op die ware doelwitte van die 

program fokus. Sander 'n moniterings- en heropleidingspoging kan die 

program wegbeweeg van die sentrale doelwitte van die program (American 

Correctional Association, 1996:325). 

Wie sal die personeel in die boot camp wees? 'n Private groep? Voormalige 

militere personeel? Die keuse van personeel moet baie versigtig oorweeg 

word; dit sal 'n groat invloed op die werksaamhede van die program uitoefen. 

Deur die verkeerde personeel vir selfs die beste program te kies, sal die 
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program lamle (American Correctional Association, 1996:8). 

Is die stelsel verbonde aan 'n vakunie? lndien wel, hoe sal dit 

personeelkeuse be'invloed? Watter beskerming sal in personeelkeuse 

beskikbaar wees in die keuse van die regte mense vir die regte werk? lndien 

die stelsel nie deur unie-praktyke en -onderhandelinge geraak word nie, wat 

is die opsies in personeelkeuse? lndien voormalige militere personeel 

gekies word, sal geweet word waarna opgelet moet word en watter inligting 

aangaande hul militere diens beoordeel moet word? (American Correctional 

Association, 1996:8). 

Die meeste persona wat by hierdie inisiatief vir enige tydperk betrokke was, 

beveel aan dat korrektiewe boot camp-personeel ten minste twee tot drie jaar 

korrektiewe ondervinding moet he, om te verseker dat hulle met korrektiewe 

beleidrigtings en -praktyke vertroud is en weet hoe om oortreders te hanteer. 

Sommige agentskappe vereis 'n militere agtergrond vir dril-instrukteurs; 

ander voel dat dit nie nodig is nie (American Correctional Association, 

1996:8). 

4.4 Reels en dissipline in die boot camp-program 

Die doelwit is om te verseker dat alle dissipline Specific, Measurable, 

Attainable, Realistic and Time limited (SMART) moet wees en dat die fasi I iteit 

se gedragsreels, sanksies en prosedures vir oortredings geskrewe 

gedefinieer is en aan oortreders en personeel oorgedra word (American 

Correctional Association, 1996:325). 

Dissiplinere prosedures moet onmiddellik en met respek teenoor die 

oortreders uitgevoer word. Boot camp-programme is op gereglementeerde 

gedrag en dissipline gebaseer. Ten spyte van die verklaarde doelwitte en 

missie van individuele programme, het programme wat ondersoek is 

aangedui dat hierdie programkomponente toonaangewend is (American 

Correctional Association, 1996:325). 
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Selfs met die fokus op dissipline moet boot camp-programme egter die meer 

algemene korrektiewe doelwitte van billike en regverdige sanksies 

aanspreek. Boot camp-programme kan, weens hul aard, informele 

prosedures ontwikkel wat in teenstelling met hierdie tipe algemene 

korrektiewe praktyk is. Onder die model wat deur verskeie programme 

gebruik word, is die sanksies vir oortredings dikwels relatief fel en 

onmiddellik. Die konsepte van hersiening en waardebepaling mag nie blyk 

konsekwent met hierdie doelwitte te wees nie (American Correctional 

Association, 1996:325). 

Navorsing oor boot camp-programme het ook hierdie kwessie ondersoek. 

Etlike navorsers sowel as korrektiewe beamptes het aan die hand gedoen 

dat 'n program wat op vrees gebaseer is om misdadige gedrag te verander, 

nie effektief mag wees nie. Terselfdertyd vereis boot camp-program

standaarde dat boot camp-programme algemene korrektiewe praktyk moet 

aankleef. Nakoming van hierdie boot camp-standaard kan voorsiening maak 

vir dissiplinere prosedures en terselfdertyd bi I like en regverdige standaarde 

handhaaf (American Correctional Association, 1996:325). 

Dissipline is nie straf nie. Dissipline is die stel van standaarde, vasstelling 

van duidelike gedragsverwagtinge en die nakoming van daardie standaarde. 

Dissipline lei tot kragdadigheid; tot die ontwikkeling van persoonlike 

integriteit. Volgens stafsersant-majoor Josh Perry is dissipline, "Being at the 

appointed place at the appointed time, in the proper uniform, doing what 

you're told, when you're told and how you're told'. Hy gaan verder deur te 

se, "Unless you're Bill Gates, you're going to work for someone else. You 

aren't going to last long at McDonald's if you don't understand that basic 

facf'. Meeste van die oortreders in boot camps sal vir iemand gaan werk. 

Dit is nodig dat hulle dissipline leer om werk te bekom en te behou, te 

studeer en diplomas te verwerf, huur te betaal, kruideniersware te koop en 

hul kinders groot te maak (American Correctional Association, 1996:161). 

Dissipline is n6g mishandeling n6g vernedering. Dissipline leer inwoners om 
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te luister en hul gedagtes en liggame te beheer. Sodra dft bereik is kan die 

akademiese- en behandelingskomponente van die program 'n houvas kry en 

kan inwoners trots en waardigheid aanleer. Die kombinasie van dissipline 

en beplanning is wat doeltreffend is. Hierdie gekombineerde benadering is 

wat die verskil kan maak in die lewens van inwoners in boot camp

programme (American Correctional Association, 1996: 162). 

Kwessies van oortreders se regte volg kort op die kwessies van reels en 

dissipline. Dus, die boot camp-program kan nie die algemene korrektiewe 

praktyk, wat 'n balans tussen die uiting van individuele regte en die behoud 

van ordelikheid vereis, laat vaar nie. Byvoorbeeld, boot camp-deelnemers 

moet nog steeds toegang tot howe en regsadvies kan he. Verder moet die 

inwoner teen benadeling beskerm word. Sanksies wat die oortreder se 

gesondheid, psigiese- of sielkundige welstand aantas, moet verbied word 

(American Correctional Association, 1996:325). 

'n Aspek wat hand aan hand met dissipline en reels gaan is die beloning van 

goeie gedrag. Daar is soveel moontlikhede om goeie gedrag te beloon. 

Deelnemers kan weeklikse of twee-weeklikse belonings ontvang vir onder 

meer: 

•:• "Meeste Gevorder'' in wiskunde of taalkunde gebaseer op toetspunte. 

•) "Mees Behulpsaamste" aan ander leerlinge in die klas, gebaseer op 

onderwysers se mening. 

•:• "Beste Prestasie op Akademiese Gebied" (skryf, wiskunde, kuns, 

rekenaarvaardighede of ander gebiede) gebaseer op onderwysers se 

mening. 

•:• "Bereik Wiskunde en/of Taalkunde Doelstelling" (vasgestel vir elke 

leerling) gebaseer op individuele toetse. 

•:• "Voltooi Marathon" (of enige uitsonderlike fisiese prestasie). 

(• "Mees Gevorderde Kadet" gebaseer op die dril-instrukteur se mening. 

•:• "Beste Algehele Kadet" gebaseer op dril-instrukteur se mening. 

•:• "Beste Boot Camp Deelnemer'' gebaseer op ander deelnemers se 

mening. 
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•:+ "Held" (ongewone beloning vir 'n uitsonderlike heldedaad) genomineer 

deur personeel of deelnemers. 

•:• "Beste lnwoner'' (besorg oor en behulpsaam aan ander, 'n rolmodel aan 

ander) gebaseer op die mening van alle personeel (American 

Correctional Association, 1996,x). 

Al hierdie belonings moedig die tipe gedrag aan wat belangrik sal wees 

nadat die deelnemers die installing verlaat. Die weermag beloon goeie 

gedrag met medaljes. Daar is geen rede hoekom korrektiewe boot camps 

nie medaljes of ten minste sertifikate kan gee om gedrag te beloon nie. Nog 

'n uitstekende stelsel van beloning is die erkenning vir die verwerwing van 

duidelik afgebakende vaardighede (American Correctional Association, 

1996:x). 

4.5 Geskikte deelnemers vir die boot camp 

Geskiktheid van deelnemers vir die boot camp-program moet op individue 

fokus wat as ontvanklik vir die omgewing beskou word, omdat hulle nie 'n 

lang misdaadrekord het nie, jonk en fisies gesond is om aan die program 

deel te neem en nie gearresteer of gevonnis is vir geweldsmisdade nie 

(American Correctional Association, 1996:86) 

Boot camps vir jeugdiges, soos boot camps vir volwassenes, is tipies op 

soek na oortreders wat as grensgevalle beskou kan word - diegene wat 

onsuksesvol in minder streng sanksies soos proefdienste was, maar nog nie 

geharde misdadigers is nie. Midrange-oortreders in die jeugregsple

gingstelsel is uit die aard van die saak heelwaarskynlik verskillend van 

midrange-oortreders in die stelsel vir volwassenes (Cronin & Han, 1994:36). 

Jeugprogramme sluit tipies sekere tipes oortreders uit soos seksuele 

oortreders, gewapende rowers en jeugdiges met 'n rekord van ernstige 

geweld. Slegs 'n paar programme beperk hulself uitdruklik tot oortreders wat 

nie-geweldadig is, hul eerste ernstige oortreding gepleeg het of hul eerste 
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toesighoudende vonnis opgele is. Net socs in die volwasse stelsel verskil 

omskrywings van begrippe socs nie-geweldadig van program tot program. 

Volgens sigwaarde blyk Mobile Alabama se keuringskriteria mees uitsluitend 

ten opsigte van misdaadjeugrekords te wees. Die Orleans Parish-program 

daarenteen aanvaar enigeen wat deur die hof gevonnis is (Cronin & Han, 

1994:36). 

Die meeste programme neig om op jeugdiges in hul middel-tot laat tienerjare 

te fokus, hoewel die Mississippi-program oortreders so jonk as 1 O jaar en 

twee Alabama-programme 12-of 13 jariges inneem (Cronin & Han, 1994:36). 

Vrae wat hier gevra meet word, is: 

(• Vir wie word die program beoog? 

(• Is hulle manlik, vroulik of beide? 

•:• Aan watter tipe misdade sal die teikenbevolking skuldig wees? 

(• Is hulle geweldadig of nie-geweldadig? 

•:• Wat is die ouderdom? 

•:• Is daar 'n ouderdomsbeperking? 

•:• Is die groep gevonnis of voor-vonnisoplegging? 

•:• Is die oogmerk om 'n proefdiensbevolking af te wend of is die 

teikengroep gevangenisgebonde? 

•:• Is hulle gevonniste misdadigers of veroordeelde jeugdiges? (American 

Correctional Association, 1996:8). 

Die metodes van keuring meet op die behoeftes van die groep wat 

aangespreek word, berus. Beleidmakers meet bepaal wie die keuse van 

oortreders sal doen om aan 'n boot camp-program deel te neem: regters, 

beamptes van korrektiewe dienste, proef- of paroolbeamptes, wetgewing, 

'n ander groep of 'n kombinasie. By die bepaling van kriteria moet daarteen 

gewaak word dat dit nie die geleentheid vir net widening skep nie. Regters 

mag byvoorbeeld 'n boot camp as geskik vir sommige oortreders beskou wat 

hul andersins op proefdiens sou geplaas het. As regters toegelaat word om 

spesifiek tot boot camp te vonnis, sal hierdie net widening vererger word. 
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Hierteenoor sal 'n klassifikasieproses, waar boot camp streng net as 'n 

sanksie gebruik word as alternatief tot langtermyn gevangesetting, waardeur 

gevonniste oortreders ge"identifiseer en verwys word, die net widening 

temper (American Correctional Association, 1996:87 +335). 

Oortreders kan egter ook die geleentheid gegee word om vrywilliglik aan die 

program deel te neem. Hierdie filosofie sal die moontlikheid van 

ontsnapping verminder, omdat inwoners vry is om die program te verlaat en 

nie die gevolge van ontsnapping in die gesig staar nie. Die meeste 

aangehoudenes sal moontlik nie vrywilliglik aan 'n boot camp-program 

deelneem as die alternatief is om die hele dag lank niks te doen nie 

(American Correctional Association, 1996:87+335). 

Die wyse waarop verwysings en vonnisse gemaak word, is dus van die 

uiterste belang om die bevolking te identifiseer en hul toegewydheid tot die 

program te identifiseer (American Correctional Association, 1996:87). 

Die boot camp-program moet bykomend 'n geleentheid aan alle inwoners 

verskaf. Dit is van besondere belang dat die program aan alle deelnemers 

'n geleentheid vir 'n korter aanhoudingstydperk verskaf. Wetgewing vereis 

dat, binne die vereistes van fasiliteitsekuriteit, alle inwoners gelyke toegang 

tot programme moet he as hulle aan die programvereistes voldoen 

(American Correctional Association, 1996:325). 

Programbeplanners moet hierdie vereiste in aanmerking neem in die 

ontwikkeling van programme. Byvoorbeeld, vroulike oortreders moet die 

geleentheid gegun word om aan 'n program deel te neem, selfs al is die 

oorspronklike konsep vir manlike oortreders ontwikkel. Oortreders met 

fisiese gestremdhede moet ook die geleentheid verskaf word om deel te kan 

neem. Hu lie kan nie deelname verbied word, net weens 'n gestremdheid nie 

(American Correctional Association, 1996:235-236). 
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4.6 Boot camp-programmering en duur 

4.6.1 Programmering van die boot camp-program 

By die programmering van die boot camp-program word bepaal 

wat die inhoud en verband daarvan sal wees. Die inhoud en 

verband spruit voort uit of die program 'n alternatief vir 

aanhouding of 'n alternatiewe aanhoudingsprogram is en dlt wat 

as die aanwesige probleme van die teikengroep ge"identifiseer is. 

Die bestaande probleme van die teikengroep moet bestudeer 

word om te verseker dat dlt waarvoor hulle onder die aandag 

gekom het, aangespreek word. Om doelwitte te bereik en 

resultate te verkry moet program-metodes gekies word wat 

reageer op die behoeftes van die teikengroep en die agentskap 

wat die program vestig (American Correctional Association, 

1996:10). 

Baie van die persona wat tot die stelsel toetree het 'n baie lae 

selfbeeld. Watter tipe fisiese-, emosionele- en ander moontlike 

probleme is bereid om aangespreek te word? Hulle is dikwels 

uitsakkers of mislukkings op skool, sender hoerskool-

kwalifikasies. Watter skoolprobleme word beoog om 

aangespreek te word? Sommige kan nie lees of skryf nie; dus is 

hul geleenthede vir werk beperk. Is dit 'n behoefte wat 

aangespreek kan word? (American Correctional Association, 

1996:8+10). 

Navorsing toon ook dat menige jeugdige oortreders, meestal die 

tipiese bevolking wat deur hierdie tipe program aangespreek 

word, 'n geskiedenis van kindermishandeling of -verwaarlosing 

het. Hulle tree tot die korrektiewe- of jeugregsplegingstelsel toe 

met aanpassingsprobleme. Emosionele-, seksuele- en fisiese 

mishandeling is in beide manlike en vroulike gevalle nie 
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ongewoon by hierdie bevolking nie (American Correctional 

Association, 1996:8+10). 

Indian hulle merendeels dwelmmisbruikers is of weens misdade 

wat met dwelms of alkohol verband hou, gevonnis is, is 

behandeling vir dwelmmisbruik 'n belangrike komponent wat in 

die program ingesluit moet word. Daar moet beplan word om die 

probleem so goed moontlik aan te spreek, omdat insinking 'n 

realiteit van dwelmmisbruik is. Hoop moet nie op die groep wat 

in die gemeenskap vrygelaat word, gevestig word nie. Daar sal 

geen beheer oor hul besluite en handelinge wees as hulle die 

stelsel verlaat nie (American Correctional Association, 1996: 10). 

In Amerika word meer as twee-derdes van alle oortreders 

aangehou vir nie-geweldadige oortredings, wat gewoonlik 

verband hou met dwelm- en alkoholmisbruik. Die ignorering van 

die werklikheid van die misbruik van afhanklikheidsvormende 

stowwe sal n6g die probleem laat verdwyn n6g die tempo van 

aanhouding laat afneem of residivisme verminder (American 

Correctional Association, 1996:202). 

Die Doing Life!, misbruik van afhanklikheidsvormende stowwe

behandelingsprogram, is spesifiek ontwerp vir gebruik met 

oortreders. Dit is 'n uitdagende program wat uiteindelik van 

deelnemers vereis om verantwoordelikheid vir hul verlede en 

toekoms te neem. Die doel van die program is om deelnemers in 

'n gestruktureerde omgewing langs die weg van herstel te lei en 

met nuwe vaardighede vir soberheid toe te rus, om die nuwe 

gebied wat hulle betree, te verken en te beheer (American 

Correctional Association, 1996:202). 

Baie van die inwoners, al is hulle jeugdiges, het kinders. Dit is 

gewoonlik 'n moeiliker kwessie vir meisies, omdat hulle meestal 

die primere versorgers van kinders is. Hoe sal ouerskap-

84 



kwessies en ander lewensvaardighede aangespreek word? Dit 

is net so belangrik vir seuns wat vaders is; hulle moet ook leer om 

verantwoordelike ouers te wees. Wat van die kwessie van AIDS 

en ander gesondheidskwessies wat verband hou met 

dwelmmisbruik en verwaarlosing? (American Correctional 

Association, 1996: 10). 

'n Boot camp-program kan een of 'n kombinasie van verskeie 

formate aanneem: 

•:• 'n Korrektiewe-, private- of proefdiensprogram. 

•:• 'n Behandelingsprogram. 

•:• Militere program. 

•:• 'n Program vir die behandeling van dwelmafhanklikheid. 

•:+ 'n Terapeutiese program. 

•:• 'n Gemeenskapsprogram. 

•:• 'n Beroepsprogram 

•:• 'n Buite-muurse-, avontuur- of uitdagende program of 'n 

kombinasie (American Correctional Association, 1996: 10-

11 ). 

Terapeutiese gemeenskapsdeskundiges glo dat as deelnemers 

geleer het om te verander hulle dan handelend moet optree, om 

te toon dat hulle die regte ding kan doen. Aktiwiteite moet dus op 

so 'n wyse beplan word dat dit die aanleerproses sal versterk. 

Teoretici in onderrig is van mening dat spiergeheue die sterkste 

en mees blywende leerproses tot gevolg het. Om te leer word 

outomaties as dit in liggaam, bewussyn en gees ge·integreer is. 

Die beste modelle in opleiding en opvoeding versterk leerders 

deur dit te sien, se en doen. In die programmering van die boot 

camp-program moet metodes om doelwitte te bereik s6 ontwerp 

word dat inwoners dit in liggaam, bewussyn en gees ervaar 

(American Correctional Association, 1996: 16). 
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Hier volg 'n gedeeltelike lys van programmetodes wat in boot 

camp-programme gebruik word: 

•:• Alkloholiste Anoniem 

•:• Narkotika Anoniem 

•:• Kognitiewe Herstrukturering 

•:• Besluitneming en Lewensvaardighede 

•:• Opbou van Selfvertroue 

•:• Familieverhoudings en Ouerskap 

•:• Militere dril en Seremonies 

•:• Aerobiese klasse 

+:• Beroepsetiek 

•:• Voor-vrylatingsprogrammering 

•:• Meditering (American Correctional Association, 1996: 16). 

Die oorspronklike boot camp-program-konsep het dikwels 'n 

oorbeklemtoning van 'n streng omgewing, liggaamlike opvoeding, 

militere presisie en -seremonie ingesluit. Namate meer 

programme ontwikkel het, het sommige onderwys, werkopleiding 

en misbruik van afhanklikheidsvormende stowwe-berading 

ge"inkorporeer. Die Alabama Boot Camp-program is byvoorbeeld 

spesifiek random 'n twaalf-stap-model ontwerp, om as 'n vorm van 

behandeling vir dwelm- en alkohol-misbruikers te dien (American 

Correctional Association, 1996:323; Anderson, Carson & Dyson, 

1997:97). 

Meeste van die verandering in boot camp-programmering is 

aangedryf deur die voortdurende waardebepaling en evaluering 

wat oar bestaande programme voltooi is. Soos bewyse van 

evalueringsresultate vermenigvuldig het, het korrektiewe 

beamptes hierdie bevindinge in hul werkverrigting ingesluit 

(American Correctional Association, 1996:323-324). 

Om beperkte bronne effektief te kan gebruik moet korrektiewe 

beamptes 'n begrip van die effektiwiteit van alle programme he. 
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Die versameling van program-data, gekombineer met die 

vestiging van 'n buigbare, kreatiewe program sal dit moontlik 

maak om beskikbare bronne ten beste te benut (American 

Correctional Association, 1996:324). 

Min inligting is beskikbaar aangaande die militere leefwyse in 

boot camps vir jeugoortreders, behalwe waaroor verslag gedoen 

is in die Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention

programme. Al hierdie programme vertoon die meeste van die 

militere kenmerke van volwasse programme. Dit behels dat hulle 

militere gebruike en hoflikhede aanwend, dril-instrukteurs in 

uniform het, gebruik maak van 'n peloton-struktuur en deelnemers 

aan gesamentlike- en groepstraf, onder sekere omstandighede, 

onderwerp (Cronin & Han, 1994:37). 

Behalwe militere struktuur en -dissipline blyk alle jeug boot 

camps, behalwe die een in Orleans Parish, een of ander vorm van 

werk in te sluit. In Los Angeles wissel deelnemers, bestaande uit 

groepe van 7, werksdae af met volle dae van akademiese 

onderrig. Jeugdiges verdien $10 'n dag van staatsagentskappe 

wat die boot camp-werkers huur, wat help om hul boetes en 

restitusie te betaal. Werksure wissel van minder as 'n uur tot ses 

ure per dag (Cronin & Han, 1994:37). 

Al die jeugprogramme, behalwe Alabama, sluit een of ander vorm 

van dwelm- of alkoholberading of -behandeling in en almal, 

behalwe California, sluit ander vorms van rehabilitatiewe berading 

in. Beide die Los Angeles- en California Youth Authority

programme teiken oortreders betrokke by dwelms en beklemtoon 

dwelm- en alkoholberading (Cronin & Han, 1994:38). 

Verder moet meganismes in plek gestel word om kandidate wat 

in die program misluk uit die program te verwyder (American 
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Correctional Association, 1996: 12). 

In die beplanning van die programmering van die boot camp

program is dit van kardinale belang dat alle voor- en nadele van 

alle veronderstellings, feite en aanvoelings aangeteken en oar 

besluit moet word (American Correctional Association, 1996: 10-

11 ). 

Volgens Lehman et al (1994:92) is die onderstaande tabel 'n 

aanduiding van risiko-faktore en die gedragsprobleme wat dit by 

jeugdiges kan veroorsaak. Weens die aard van die tipe misdaad 

wat die jeugdige gepleeg het, kan die moontlike oorsake 

hiervolgens bepaal word. Die verband wat dit met die beplanning 

van 'n boot camp-program het, is dat die oorsake wat tot die 

gedrag aanleiding gegee het spesifiek in die program 

aangespreek kan word. 

ADOLESSENTE 

PROBLEEM-GEDRAG 

M M T s G 

I K E 

s s E 0 w 
B D N 0 E 

R A E L L 

u D R u D 

K G s T 

H w s 
v E A A 

A N K 

N D G K 

e I 

s R N 

T s G 

0 K 

w A 

w p 

RISIKO FAKTORE E 

Beskikbaarheid van dwelms en vuurwapens ./ ./ 

Gemeenska swette tgv dwelmgebrulk, vuurwapens en misdaad ./ ./ ./ 

Verplasings en mobiliteit ./ ./ ./ 

Lae gemeenska ebondenheid en gemeenska swanorde ./ ./ ./ 

Uiterse ekonomiese- en sosiale verwaarlosing ./ ./ ./ ./ ./ 
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Famllle bestuursprobleme 

edrag .I' .I' .I' .I' 

4.6.2 Duur en tydbegrensing van die boot camp-program 

Hier word 'n tydlyn vasgestel en besluit oor die tydperk van die 

program. Volgens literatuur moet programme, om effektief te 

wees, 'n vier tot ses maande inrigtingsfase, gevolg deur 'n 

nasorgprogram van ekwivalente tydperk, wees. In gevalle waar 

die oortrederbevolking net 'n een jaar termyn sal uitdien, is 'n ses

maande inrigtingsfase nie prakties nie, veral as 'n primere doelwit 

van die program is om oorbevolking in gevangenisse en kostes 

van aanhouding te verminder (American Correctional Association, 

1996:12). 

Verdere tydfaktore wat by die programmering van die boot camp

program in ag geneem moet word, is die volgende: 

•:• Die stadium wanneer oortreders tot die program sal toetree 

en sal verlaat. 

.:• Die tydperk van die institusionele fase moet m.b.t. 

ruimtebesparing beide koste-effektief vir die agentskap en 

aanloklik vir potensiele deelnemers wees. 

•:• Termynvermindering as deel van die motivering vir 

oortreders om vrywillig toe te tree. 

•:• Die tydperk van die residensiele fase. 

<• Tydperk van die nasorgprogram (American Correctional 

Association, 1996: 12). 
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Tydbegrensing van die programdag word deur die program

aktiwiteite beheer. Redelikheid en billikheid moet hier aan die 

dag gele word, omdat sommige boot camp-programme 

deelnemers teen 4:00 of 4:30 laat opstaan, net omdat bestuurders 

glo dat om vroeg op te staan wesenlik van 'n boot camp is. 

Deelnemers het eers om 22:00 gaan slaap. Moee deelnemers 

kan egter nie goed leer nie (American Correctional Association, 

1996:12). 

Jeugdiges en jong volwassenes is nog in 'n ontwikellingsfase; 

hulle benodig rus om doeltreffend te funksioneer. 'n Minimum van 

agt ure slaap moet deel van die skedule wees. Akademiese- of 

behandelingsklasse wat hoe dinkvermoe en redenering vereis, 

moet eers na 8:00 geskied. Dus, al word deelnemers om 5:30 

wakker gemaak, is daar voldoende tyd vir 'n fisiese 

opknappingsklas, dril of hardloop, ontbyt en voorbereiding vir 

klasse of werkbesonderhede teen 8:30. Na 'n vol dag se 

aktiwiteite is deelnemers meer as gereed om teen 21 :30 te gaan 

slaap. Behandelings- en opvoedingsprogramme en groeps

aktiwiteite moet teen 21 :00 afsluit, om deelnemers tyd te gun om 

rustig te word. Dit veroorsaak ook minder spanning by personeel 

wat met oortreders werk. Hierdie praktiese oorwegings is 

belangrik in die beplanning van 'n tydskedule (American 

Correctional Association, 1996: 12). 

Die meeste jeug boot camps maak gebruik van die 90- tot 120 

dae tydperk, soos volwasse boot camps. Slegs die Alabama

program is slegs 30 dae en die Mississippi-program met 'n 

gemiddeld van 168 dae, is aansienlik langer. Uit 'n opname blyk 

dit dat die meeste programme 'n jeugdige se verblyftydperk sal 

verleng, maar nie met meer as 30 dae nie (Cronin & Han, 

1994:37). 

90 



4.7 Nasorg 

'n Opname het getoon dat rehabilitatiewe aktiwiteite in boot 

camps vir jeugdiges aansienlik beklemtoon word. In programme 

vir volwassenes is dit buitengewoon om meer as die helfte van 

die dag aan opvoedkundige- en beradings-aktiwiteite toe te ken. 

In programme vir jeugdiges spandeer al die programme, behalwe 

die een in Denver wat minder as die helfte van die dag daaraan 

spandeer, 'n drie-kwart of meer van die dag aan hierdie aktiwiteite 

(Cronin & Han, 1994:38). 

Die verskil in beklemtoning van aktiwiteite tussen volwasse en 

jeugprogramme kan toegeskryf word aan die feit dat onderrig vir 

jeugdige oortreders deur die regering gelas word. Dus spandeer 

alle programme 'n minimum van drie ure aan akademiese 

onderrig. Die meeste programme sluit ook sekere 

werksopleiding, werksvaardighede of werksvoorbereiding in 

(Cronin & Han, 1994:38). 

'n Boot camp-program sonder 'n goed ontwikkelde en ge"integreerde 

nasorg-komponent is gedoem om in die strewe, om hervormde en 

wetsgehoorsame burgers op te lewer, te misluk. Hierdie wydverspreide 

eenstemmigheid spruit uit verskeie redes voort (American Correctional 

Association, 1996:233-234). 

Die belangrikste rede blyk gesonde verstand (common sense) te wees. 

Boot camps is geneig om kort in tydsduur te wees; die meeste programme 

se tydsduur wissel tussen drie en ses maande. Vir menige is dit 

ondenkbaar dat programme met hierdie tydsduur, hoe intensief ookal, 'n 

langdurige uitwerking op jong oortreders sal he wat veelvuldige behoeftes 

het en na huise en omgewings moet terugkeer wat nie besorgheid, 

ondersteuning, versorging of veiligheid voorsien nie. John Win (American 

Correctional Association, 1996:234), direkteurvan die Florida Department 
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of Education, konstateer dat baie mense van mening is dat daar geen 

boot camp mag wees as daar nie nasorg is nie. 'n Vyftienjarige wat sedert 

agt-jarige ouderdom nege-en-dertig arrestasies teen horn het, kan nie in 

drie maande sander nasorg verander word nie (American Correctional 

Association, 1996:234). 

Waar programme nie langer as 90 dae kan wees nie, is die behoefte aan 

'n intensiewe nasorgprogram veral meer kritiek. Daar kan nie verwag 

word om jong oortreders wat dwelmafhanklik is binne 90 dae, sander 

nasorg, te be'invloed nie. Kritici van boot camps het herhaaldelik die kort

termyn aard van boot camps aangehaal as een van die redes vir hul 

oneffektiwiteit. Die nasorg moet met die aanvanklike beplanning van die 

tydlyn ingebou word (American Correctional Association, 1996: 12). 

In die aandrag vir nasorg word ook gefokus op die wyse waarop die 

militere model in korrektiewe boot camps gei'nkorporeer is. Die mening 

is dat die meeste korrektiewe boot camps groot klem op 'n militere model 

plaas wat nie met modelle wat eintlik in die weermag gebruik word, 

ooreenstem nie. Basiese opleiding is byvoorbeeld in die weermag 'n 

relatief geringe element in 'n veel grater proses wat uitloop op soldate wat 

vir 'n spesifieke diensopdrag opgelei word en uiteindelik die bevolking in 

daardie kapasiteit dien. In die weermag word op die span-konsep gebou 

en gepoog om ruwe eienskappe, wat deur die basiese ontmenslikings- en 

her-opbou proses van basiese opleiding geskep is, deur gevorderde 

basiese opleiding en gevolglike militere opdragte te skaaf (American 

Correctional Association, 1996:235). 

Die meeste hedendaagse boot camps beeld 'n proses van individuele 

hervorming uit wat baie meer beperk is as wat in die weermag aangetref 

word. Die institusionele fase van korrektiewe boot camps is nie geneig 

om deur gelyksoortige opvolgende fases, soos in die weermag gebruik 

word, opgevolg te word nie. Dus, terwyl korrektiewe boot camps dikwels 

poog om negatiewe gedagte- en gedragspatrone te vernietig, beskik min 
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oor die tyd of programmering om die persoon weer op te bou. Veels te 

dikwels word korrektiewe boot camp-graduandi in hul gemeenskappe 

teruggeplaas, sander die gevorderde opleiding of ander voordele wat 

militere rekrute ontvang. Om hierdie redes is nasorg 'n kritiese aspek in 

die beplanning van 'n boot camp en boot camp-program (American 

Correctional Association, 1996:235). 

Navorsing dui met oortuigende bewyse daarop dat nasorgkomponente, 

soos na-vrylatingstoesig, -beheer, -rehabilitasie en -dienste in onder meer 

dwelmbehandeling, noodsaaklike elements van 'n boot camp

ondervinding is wat residivisme verminder. Graduandi onderworpe aan 

intensiewe nasorgprogramme is meer geneig om hul van dwelmgebruik 

te weerhou, 'n werk te bekom en misdaadvry gedurende die eerste twee 

jaar na vrylating te bly. Nasorgprogramme moet dus meer as intensiewe 

toesig behels en uitloop op die verskaffing van behandelingsdienste aan 

oortreders (American Correctional Association, 1996:235+237). 

In hierdie verband stateer Altschuler en Armstrong (American Correctional 

Association, 1996:238) die volgende: " ..... any attempt to lower rates of 

recidivism with high-risk juvenile offenders on parole must include a 

substantial intensification of intervention strategies providing social control 

and service provision". 

Die algemene faktor in boot camp nasorg-benaderings is die gebruik van 

gemeenskapstoesig deur proefdiens- of paroolbeamtes, afhangend of die 

boot camp-program as proefdiens-komponent of as deel van 'n 

gevangesetting-sanksie gevestig is. Bo en behalwe die basiese 

algemeenheid van proefdiens- of parool-toesig is daar 'n wye variasie in 

die omvang en tipe dienste wat aan boot camp-vrygelatenes verskaf kan 

word. Die verskaffing van nasorg kan in vier vlakke of program-modelle 

geklassifiseer word (American Correctional Association, 1996:239). 

Op die eerste vlak stem nasorg n6u ooreen met tradisionele parool- of 

proefdiens-toesig. Dit behels dat beamptes as diensagente optree wat 
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boot camp-graduandi na beskikbare behandelingsprogramme in die 

gemeenskap verwys. Die skakeling tussen die nasorg-verskaffer en die 

boot camp-program is informeel en losweg gestruktureer. Die boot camp

personeel het gewoonlik ook min direkte kontak of -kennis aangaande die 

oortreder nadat hy/sy gegradueer het. Die besluitneming vir plasing 

onder nasorg kom gewoonlik vanaf die proefdiens-/paroolagentskap of die 

hof, eerder as van die boot camp-fasiliteit (American Correctional 

Association, 1996:239). 

Die tweede, meer gestruktureerde vlak van hierdie benadering, is die 

gebruik van 'n intensiewe toesigmodel. In hierdie verhoogde 

toesigbenadering word intensiewe toesig oor gevalle gehou met meer 

herhaalde kontak en bykomende vereistes soos klokreelings, gereelde 

urine-toetsing en 'n meer gestruktureerde verwysingsproses. Hierdie 

benadering verskaf oor die algemeen meer aaneenlopendheid van 

behandeling, omdat die gespesialiseerde poefdiens-/paroolbeamptes as 

deel van die boot camp-program aangewys word en meer uitgebreide 

kontak met die institusionele personeel het. Daar kan ook 'n doelbewuste 

paging aan die kant van die moederagentskap(pe) wees om die boot 

camp-program as 'n kontinuum, met beide institusionele- en 

vrylatingskomponente, te identifiseer. Op hierdie vlak word die 

verskaffing van dienste nog steeds primer, deur verwysing van die 

toesigbeampte na bestaande gemeenskapsprogramme op 'n ad hoc 

basis, gekanaliseer (American Correctional Association, 1996:239+241 ). 

Op die derde vlak word gekontrakteerde verskaffers vasgestel om 

verskeie behandelings aan boot camp-graduandi, bykomend tot hul 

gemeenskapstoesig, te verskaf. Die verskil ten opsigte van die tweede 

vlak, is die direkte betrokkenheid van proefdiens-/paroolbeamptes, wat as 

deel van die boot camp-program ge"identifiseer kan word en meer 

uitgebreide kontak met die institusionele personeel het. Formele 

ooreenkomste word tussen die boot camp-fasiliteiUagentskap en die 

verskaffer( s) ontwikkel wat die omvang van behandeling soos tydsduur en 
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tipe behandeling, evaluering en kostes en ander aangeleenthede, bepaal. 

Bykomend word die meganismes vir plasing van die oortreders in die 

behandelings-program geformaliseer (American Correctional Association, 

1996:241). 

Die vierde en finale vlak van nasorgdienste kan die beste gekenmerk 

word as 'n uitgebreide model. In hierdie benadering word 'n 

gestruktureerde meganisme vir die verskaffing van nasorgdienste 

gevestig. Dit integreer verskeie behandelingselemente wat verder as 

misbruik van afhanklikheidsvormende stowwe-behandeling/voorkoming 

vir insinking en parool- of proefdientoesig strek. Hierdie programme 

beklemtoon oorgangsdienste soos werksontwikkeling en -plasing, 

onderwys, bystand vir verblyf en lewensvaardighede. Die identifiserende 

eienskap van die program is die feit dat hierdie elemente ontwikkel en 

geformaliseer word as deel van die boot camp-kontinuumstruktuur 

(American Correctional Association, 1996:241 ). 

Die meeste boot camp-programme vir jeugdiges wys graduandi vir 'n 

periode van intensiewe gemeenskapstoesig toe. Nasorgtoesig kan egter 

weens omstandighede as gevolg van 'n personeeltekort afgedwing word 

(Cronin & Han, 1994:38). 

Sommige programme, soos die twee in California, ken nasorgpersoneel 

net vir die boot camp-gevalle toe. Die State Boot Camp-program is die 

mees intensiefste. Graduandi word vir ses maande aan intensiewe 

paroolbeamptes, wat ongeveer 25 gevalle hanteer, toegewys. In die Los 

Angeles County-program is 'n span van ses proefbeamptes toegewys om 

met groepe van 35 tot 50 boot camp-graduandi vir tot 6 maande te werk. 

Hierna kan die proefdiens gestaak word of jeugdiges na standaard 

proefdienste oorgeplaas word (Cronin & Han, 1994:38). 

Die Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention het 'n minder 

gebruiklike benadering tot nasorgtoesig ingeneem. 
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•:• In Denver woon jeugdiges wat van die boot camp vrygelaat is, 'n 

spesiale skool, wat deur die gemeenskapsagentskap New Pride 

bestuur word, vir 6 maande by. Die skoal is.ontwerp volgens 'n 

private akademie met 'n vereiste das en blou baadjie. Jeugdiges 

behou hul vaste proefdiens- of paroolbeampte gedurende hierdie 

fase en bly daarna onder toesig vir die tydperk wat hul vonnis 

bepaal. Daar mag ook van hulle vereis word om aan dwelm- en 

alkoholberading en ander programme deel te neem (Cronin & Han, 

1994:38). 

•:• Cleveland vereis van graduandi om vir 6 maande by 'n dagsentrum 

te rapporteer waar toesig, berading, ontspanning en ander dienste 

verskaf word. Cleveland het besluit om 'n alternatiewe skool by 

hierdie sentrum te vestig, nadat bevind is dat dit moeilik is om boot 

camp-graduandi na 'n gewone skool terug te stuur. Die sentrum 

verskaf vervoer en maaltye (Cronin & Han, 1994:39). 

<• Mobile wys boot camp-graduandi, volgens hul eie keuse, na een van 

sewe Metropolitan Boys and Girls Clubs toe, weens lae-inkomste 

woonbuurte regdeur die area. Daar word van jeugdiges vereis om 

na skool daar aan te meld, volgens 'n skedule wat deur die program 

en hul proefdiensbeamptes vasgestel is. Boys and Girls Clubs 

verskaf onderrig, ontspanning, dwelm- en alkoholopvoeding en 

ander spesiale programme. Mobile se nasorgprogram duur 9 

maande, maar vereistes vir bywoning aan die klubs word met 

tydsverloop verslap (Cronin & Han, 1994:39). 

4.8 Evaluering in die boot camp-program 

Ten einde die standaard van buigsaamheid vir verandering na te kom, 

moet korrektiewe beamptes monitering en waardebepaling van 

programme in hul programbeplanningsproses insluit. Op hierdie wyse sal 

data beskikbaar wees om die program se effektiwiteit te toon, 
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aanpassings te maak soos aangedui is en voortgegaan word om die 

insameling van korrektiewe data te bevorder wat deur beamptes landwyd 

gebruik kan word (American Correctional Association, 1996:324). 

Evaluering is 'n kritiese werktuig vir terugvoer aangaande alle aspekte 

van die program. Dit is belangrik om 'n duidelike beeld te he van wat 

gedoen word en of dit werk. Sal 'n intydse evaluasiespan of 'n buite

instansie gekontrakteer word of 'n kombinasie van beide gebruik word? 

'n Goeie evaluering is oak 'n effektiewe werktuig om die program te 

bemark en barge te laat weet hoe effektief die program is (American 

Correctional Association, 1996:8). 

4.9 Ontwikkel 'n missie-stelling 

'n Missie-stalling is 'n duidelik doelstelling. Dit lig ander oar die voorneme 

van die program in. 'n Missie-stalling beantwoord die vraag, "Waarom 

doen ans dit?". Dit deel personeel mee wat die verwagtinge vir hul 

werkverrigting is en herinner deelnemers aan die rede vir hul deelname 

aan die program. 'n Missie-stalling bepaal die koers en rigting vir die 

program. Dit is die standaard wat bereik moet word - die rigtinggewende 

filosofie van die program. Dit help om die doel van die program by die 

publiek, besoekers en wetgewers of befondsingsbronne te versterk 

(American Correctional Association, 1996: 18). 

Die ontwikkeling van 'n missie-stelling behels dat die werk wat tot dusver 

in die beplanning van die boot camp tot stand gebring is, beoordeel word. 

Die wie, wat, wanneer, waar, hoekom en hoe van die boot camp is 

ge"identifiseer. Die interne behoeftes van die agentskap en die eksterne 

vereistes van sleutelfigure, beamptes en die publiek is nagevors. Die 

motief vir die program en die resultate wat die program beoog om te 

bereik, is duidelik. Ten slotte is metodes ge'identifiseer om daardie 

resultate te bereik (American Correctional Association, 1996: 18). 
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Nadat die basiese raamwerk van die program ontwerp is, moet alles 

bymekaar gebring word deur 'n kort opsomming. Nadat die opsomming 

voltooi is, moet die doel van die boot camp-program in 'n eenvoudige, 

direkte stalling verduidelik word. Dit sal die basis van die missie-stelling 

vir die program uitmaak en die rigtinggewende filosofie van die boot camp 

wees (American Correctional Association, 1996: 18). 

'n Missie-stalling kan in 'n paragraaf, bladsy of 'n enkele sin uitgedruk 

word. Dikwels som slagspreuke die missie-stelling van 'n organisasie op, 

byvoorbeeld "Wie waag, wen!. Mik hoog. Wees alles watjy kan wees." 

Die missie-stelling vir die boot camp-program moet goed deurdink word 

(American Correctional Association, 1996: 18). 

Die kwaliteit van die program sal die toewyding waarmee die beplanning 

gedoen is, weerspieel. Die werk wat korrektiewe professionaliste doen 

is belangrik en dra by tot die lewenskwaliteit van almal in die 

gemeenskap. Toegewydheid tot uitnemendheid dra aansienlik by tot die 

beeld van die korrektiewe professionalis wereldwyd (American 

Correctional Association, 1996: 18). 

5. Voorbeelde van boot camp-programme vir jeugdiges 

Hier gaan kortliks gekyk word na die aard van die programme van twee boot 

camps in Amerika, nl. die Youth Leadership Academy Skill Development 

Program en die Abraxas Leadership Development Program. 

5.1 Die Youth Leadership Academy Skill Development Program 

Die Youth Leadership Academy het 'n 16-uur per dag program met 

verskeie leer-aktiwiteite ontwikkel, insluitend 'n reeks 

opleidingsprogramme gebaseer op die militere model. Militere 

opleidingstegnologiee is aangewend en militere vaardighede is met 

lewensvaardighede, wat ontwerp is om die jeugdige voor te brei om na sy 
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woonbuurt en skool terug te keer, vervang. Alie personeel is ook 

behandelingspersoneel wat binne dieselfde model met dieselfde beoogde 

resultate opereer. Direkte toesighoudende personeel, onderwysers en 

selfs amptenare het 'n rol in die opleidingsprogramme en benader die 

doelwitte van elk as 'n span (American Correctional Association, 

1996:31 ). 

Vervolgens is die uitkomste wat algemeen bereik wil word: 

•:• Om die jeugdige se basis van lewensvaardighede te ontwikkel. . 

•:• Om individuele selfagting te verhoog deur 'n reeks bekwaamhede te 

verskaf. 

•:• Om die instrukteur in die rol van onderwyser, mentor en kundige te 

plaas. 

+:• Om 'n konsekwente evaluerings-meganisme in vaardigheids

ontwikkeling, motivering en getrouheid aan program-norme te 

verskaf (American Correctional Association, 1996: 131 ). 

Die belangrikste opleidingsprogram wat die meeste gebruik word is die 

werkboek. Dit bestaan uit 'n reeks take wat op werkverrigting gebaseer 

is. Daar is 290 take wat in drie werkboeke vervat is, wat ooreenstem met 

die drie fases van die program, vanaf toetrede tot nasorg. Die take is 

toenemend moeiliker. Die take word deur 'n opleidingshandleiding 

gerugsteun, wat die take ten volle aan die personeellid verduidelik en 

kriteria vir werkverrigting en standaarde wat deur die deelnemer vir 

evaluering bereik moet word, uiteensit. Daar is ook lesingsplanne vir elke 

taak. Die take word twee weke vooruit vir onderrig deur spesifieke lede 

van die direkte toesigpersoneel geskeduleer. Die personeellid moet die 

taak onderrig, demonstreer indien van toepassing en die deelnemers tyd 

gee om voor te berei. Die taak word vir evaluering uitgevoer of 'n 

voorlegging vir evaluering word gedoen. Die inwoner ontvang 'n Go as 

die standaard bereik is en 'n No Go as dit nie bereik is nie. Die 

evaluerings word na die bevelsorde van personeel deurgestuur en in die 

algehele kwantitatiewe evaluering vir die inwoner vir die dag of week 
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ingevoer (American Correctional Association, 1996: 131-132). 

Een van die beginsels van die Youth Leadership Academy is dat elke 

jeugdige regdeur die program presies weet waar hy staan in verhouding 

tot die program en sy gelykes. Punte word dienooreenskomstig op 'n vyf

en-twintig punt skaal vir die hoofkomponente van die program soos 

opleiding, berading, skoal en gedrag, toegeken. 'n Weeklikse volgorde 

van verdienste word van die hoogste na die laagste deelnemer vasgestel 

en voordele spruit uit die evalueringsproses (American Correctional 

Association, 1996: 132). 

Die werkboek is die belangrikste evaluering in die opleidingskomponent. 

Die werkboek verleen dit self tot 'n kwantitatiewe proses, omdat 

werkverrigting effektief teen vasgestelde en konsekwente kriteria 

geevalueer word. Die inwoner se programrekord word maklik 

geassesseer en word deel van sy rekord van werkverrigting. Die rekord 

is iets waarop die inwoner baie trots is, omdat hy in die besonder meer 

bedrewe en volwaardig voel, weens die feit dat hy belangrike 

lewensvaardighede geslaag het (American Correctional Association, 

1996:132). 

Nuwe toevoegings tot die jongste uitgawe van die werkboeke is Engels 

en Wiskunde. Die onderwysers behandel hierdie vakke in die formele 

klaskamer. Die werkboek dek egter ook 'n reeks akademiese take, 

sentraal tot die daaglikse lewe. Hierdie vakke word deur die direkte 

toesigpersoneel onderrig, wat toon dat ander mense as onderwysers 

hierdie take kan verrig. Hierdie take dien om die onderwysers en direkte 

toesigpersoneel ten volle in lyn te bring, omdat hulle mekaar aanvul en 

komplimenteer. Hulle deel ook in die evalueringsproses (American 

Correctional Association, 1996: 132). 

Wanneer inwoners buitestaanders of hul ouers ontmoet word die 

werkboek dadelik 'n punt van bespreking. Die inwoner kan visueel toon 
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dat hy in 'n reeks vaardighede, wat vir baie in daardie ouderdomsgroep 

nie beskikbaar is nie, bevoeg is. Die tempo waarmee take bemeester 

word is 'n aanduiding van potensiaal, sowel as motivering en word as 

belangrike akademiese aanbevelings na nasorgpersoneel deurgegee. 

Die werkboek in die Advanced Challenge-fase van die program sluit 'n 

reeks beroepsvaardighede in. Bemeestering van hierdie vaardighede 

word gemeet en word deel van die beroepsbelangstelling-evaluering om 

aan die nasorgpersoneel te verskaf. In alle opsigte is die werkboek 'n 

belangrike instrument in die ontwikkeling van Youth Leadership Academy 

(American Correctional Association, 1996: 132). 

5.2 Die Abraxas Leadership Development Program 

Die behandelingsprogram by die Abraxas Leadership Development 

Program is op 'n kombinasie van verskeie modelle, insluitend 

terapeutiese-, realiteits- en misdadige persoonlikheidsteorie, gebaseer. 

Die primere doel van die program is om in die proses deelnemers se 

denke, waardes en gedrag te verander. Dit word bereik deur 'n 

intensiewe drie-fase program wat hulle as 'n span uitdaag, struikelblokke 

oorbrug en voortdurend 'n hoe vlak van werkverrigting laat handhaaf 

(American Correctional Association, 1996: 139). · 

Die behandelingsdoelwitte van die fases is die volgende: 

Fase I 

Die doel is om inwoners se aandag vinnig te kry en hulle in die 

behandelingsproses in te skakel deur 'n gewysigde militere model te 

gebruik. Vanaf die eerste dag word hulle deel van 'n peloton van 33 lede 

en 'n behandelingsgroep van 6 lede. Raadgewers is vir die individuele 

behandeling asook die van groepe verantwoordelik. Alie aktiwiteite, 

behalwe individuele berading, geskied binne die grense van pelotonne of 

behandelingsgroepe. Hierdie groepe funksioneer deurlopend vir 125 

weke as 'n span. Sukses van 'n span word bo individuele sukses gestel 

en byna alle aktiwiteite word vanuit die siening as lede van 'n span 
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uitgevoer (American Correctional Association, 1996: 139). 

Behandelingsaktiwiteite gedurende Fase I behels self-ondersoek en die 

evaluering van waardes. lnwoners word aangemoedig om hul opvattings 

en die invloed wat dit op hul en ander se lewens gehad het, in oorweging 

te neem. 'n Beklemtoning van gesondheid en fisieke fiksheid, tesame met 

opvoedkundige- en kognitiewe komponente van die program, word ook 

toegepas. Die program vir liggaamlike opvoeding is ontwerp om die 

inwoner se vlak van fiksheid geleidelik op te bou. Na die vyf weke van 

Fase I het die meeste inwoners 'n verbeterde selfbeeld, selfagting en 

selfvertroue. Regdeur die program word onbehoorlike gedrag en 

denkwyses aangespreek en inwoners word te alle tye vir hul handelinge 

verantwoordelik gehou (American Correctional Association, 1996: 139-

140). 

Fase II 

Fase II sit baie van die temas van Fase I voort, maar plaas toenemende 

klem op groepsprobleemoplossing en die ontwikkeling van persoonlike

en groepleierskapsvaardighede. Teen die tyd dat Fase I voltooi is 

funksioneer inwoners as 'n goed ontwikkelde span, gereed om moeiliker 

uitdagings te aanvaar. Hulle sal ook goed gedissiplineerd wees in 

militere dril en -seremonie, wat meebring dat meer tyd aan hoer vlakke 

van kliniese aktiwiteite gegee kan word. Verwagtinge word verhoog 

namate rigtinggewing deur personeel afneem, ten gunste van meer self

leiding en geleenthede om leierskapsvaardighede te toon (American 

Correctional Association, 1996: 140). 

Gedurende Fase II word van personeel verwag om meer waarnemend en 

raadgewend op te tree. lnwoners neem op 'n roterende basis 

leierskapsrolle as afdeling- en pelotonleiers en as bevelvoerder in. 

Raadgewing-verhoudings word ook aangemoedig deurdat Fase 11-

inwoners met Fase 1-inwoners werk, deur die verwagtinge van die 

program uit te leef en nuwe inwoners te help om by die program aan te 
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pas (American Correctional Association, 1996: 140). 

In hierdie fase word oak begin om sommige konsepte van die wilderness 

phase bekend te stel. Hierdie aktiwiteite dien as beide individuele- en 

groep-uitdagings, sowel as voorbereiding vir die derde fase. Die doel van 

Fase II is om hoogs bedrewe, liggaamlike fiks, selfversekerde spanne te 

ontwikkel wat voorbereid is vir die intensiewe, avontuurlike wilderness 

challenge in Fase Ill (American Correctional Association, 1996:140). 

Fase Ill 

Hierdie fase, bekend as die WILD (Wilderness Interaction for Leadership 

Development)-program, het twee doelwitte wat soms teenstrydig mag blyk 

te wees. Hierdie fase sentreer om 'n baie intensiewe wildernis-ervaring 

wat ontwerp is om inwoners uit te daag en hul doeltreffendheid as 'n span 

te toon. Die fase spreek oak die kwessies van nasorgbeplanning en 

oorgang na die gemeenskap na vrylating uit die program, aan (American 

Correctional Association, 1996:140). 

Die wildernis-model is ontwikkel om oak jeugdiges uit stedelike gebiede 

te akkommodeer, weens kritiek dat stedelinge hulle nie met die 

ondervinding kan vereenselwig nie. Die wildernis-ondervinding word na 

tien weke van voorbereidingswerk onderneem en nie as 'n alleenstaande 

program waarin daar min of geen voorbereiding is nie. Die wildernis

ondervinding weerspieel die intensiewe berading en opvoeding wat die 

inwoner in die eerste twee fases van die program ontvang (American 

Correctional Association, 1996: 141 ). 

In Fase Ill moet inwoners oak voorberei om na hul gemeenskappe terug 

te keer. Om hierdie rede is die program-inhoud ontwerp vir die 

oordragwaarde daarvan, sodat inwoners die hier en nou met die toekoms 

in verband kan bring. Die konsep van future pacing word uitermate 

gedurende hierdie fase beklemtoon. Hierdie verbinding tussen die 

ervarings- en kognitiewe leerproses is van uiterste belang vir die inwoner 
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se toekomstige sukses. Die finale week van Fase Ill word gewy om 

toekomsplanne en doelwitte te finaliseer en die voortgesette 

versorgingsplan aan die hof van vonnis bekend te maak en te bevestig. 

Die finale dag van die program word aan 'n gradueringseremonie gewy, 

wat deur hofpersoneel en ander belangrike persona in die inwoner se 

lewe bygewoon word. Graduandi ontvang toekennings op kliniese-, 

opvoedkundige en wildernis-gebiede en graadsertifikate. 'n Gasspreker 

en toesprake deur inwoners is oak hoogtepunte van die seremonie 

(American Correctional Association, 1996: 141 ). 

6. Samevatting 

Die American Correctional Association se standaarde vir die werking van 'n boot 

camp verskaf waardevolle bystand in die beplanning van 'n program. Deurdat 

die standaarde ontwikkel is op grand van navorsingsbevindinge, sowel as 'n 

oorsig van effektiewe programme, verskaf die standaarde waardevolle riglyne vir 

beplanning. 

Boot camp-programme is in verskeie sleutelopsigte uniek in korrektiewe dienste, 

nl.: 

•:• Die ontwikkeling van 'n program hang aanvanklik af van die ontwikkeling 

van 'n duidelike missie. 

•:• Die unieke aard van die boot camp-program vereis gespesialiseerde 

personeelopleiding en 'n deurlopende opleidingsprogram. 

•:• Reels en dissipline vir inwoners stel unieke uitdagings in die skepping 

van 'n boot camp-program. 

Die standaarde, wat vir die werking van boot camps ontwikkel is, spreek elk van 

hierdie kwessies aan. Die proses wat gebruik is vir die ontwikkeling van hierdie 

standaarde stel voor dat effektiewe programbeplanning teweeggebring kan word 

as 'n beplanningsagentskap hierdie operasionele standaarde as 'n 

beplanningsgids aanwend. 
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Daar is 'n wye verskeidenheid in die tipe en vlak van nasorgdienste aan 

oortreders wat die boot camp-program voltooi, beskikbaar. Vir baie programme 

is nasorg redelik tradisionele proefdiens-/parooltoesig, soms uitgebrei deur noue 

toesig, dwelmtoetsing en verwysing na bestaande gemeenskap 

behandelingsbronne. 'n Klein aantal jurisdiksies het meer formele betrekkinge 

met behandelingsverskaffers, wat oor die algemeen ook nie-korrektiewe 

bevolkings bedien, ontwikkel. 

Al die komponente in die beplanning van 'n boot camp-program oefen 'n invloed 

op mekaar uit en is onderling verbind. Hierdie invloed en onderlinge verband 

moet deeglik in oenskou geneem word in die ontwikkeling van die program om 

die gewenste resultate te verkry. 
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HOOFSTUK4 

Keuse en opleiding van personeel in boot camps 

1. lnleiding 

Na die aanvanklike nuwigheid met die ontstaan van boot camps, word dit vandag 

nie meer as 'n korrektiewe gier beskou nie. Boot camps word hedendaags deur 

verstandige korrektiewe praktisyns as 'n noodsaaklike en lewensvatbare vonnis

alternatief aanvaar. Die wag-en-kyk houding van sommige vakkundiges het egter 

tot gevolg gehad dat gespesialiseerde opleiding, om aan die behoeftes van 

diegene wat boot camps bestuur het, te voldoen, eerder 'n nagedagte as 'n 

voorvereiste was (American Correctional Association, 1996:258). 

Om effektief te wees moet boot camps na behore van personeel voorsien word, 

met die regte persons in die regte betrekking. Dit vereis 'n spanpoging. Dril

instrukteurs is belangrik in 'n boot camp, maar onderwysers, beraders en 

ondersteuningspersoneel is net so belangrik in 'n effektiewe onderneming. 

Bykomend moet daar duidelik omlynde standaarde vir alle personeel wees ten 

einde 'n boot camp effektief te bedryf (American Correctional Association, 

1996:269). 

In hierdie hoofstuk gaan vervolgens gekyk word na die opleiding van boot camp

personeel wat bestaan uit die triade van opleiding nl. personeelkeuring, voor

indiensopleiding en indiensopleiding. Voorbeelde van posbeskrywings van die 

dril-instrukteur en Senior Dril-instrukteur word ook gegee. 

2. Die triade van opleiding 

Ongeag die onderwerp, hang die sukses van enige opleidingsprogram in 'n groat 

mate van drie komponente af: personeelkeuring, kwaliteit van onderrig en indiens

opleiding. Na hierdie komponente word verwys as die triade van opleiding 
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(American Correctional Association, 1996:258). 

2.1 Personeelkeuring 

Die keuring van personeel is van kardinale belang in die algehele sukses 

van enige boot camp-program. Sonder die buigbaarheid om personeel uit 

te soek, verminder alle ander faktore tot onbelangrikheid. Die vermoe om 

mondeling te kan kommunikeer is uiters belangrik. Militere ondervinding 

moet ernstig oorweeg word, maar nie 'n vereiste wees nie. Daar moet in 

gedagte gehou word dat personeel gekeur word wat leermeesters moet 

wees; dit is nie net 'n pos wat gevul moet word nie. 'n Kerngroep van die 

personeel moet oor grondige korrektiewe agtergrond beskik. Dit sal 

verseker dat fundamentele penologiese standaarde gehandhaaf sal word, 

sander die noodsaaklikheid dat dit in die gespesialiseerde opleiding 

aangespreek moet word (American Correctional Association, 1996:258). 

Liggaamlikefiksheid moet 'n rol speel in die keuring van opleidingspersoneel 

en daar moet by duidelik gedefinieerde minimum-standaarde gehou word. 

Die Armed Forces Physical Fitness Test word as 'n uitstekende en 

eenvoudige standaard, wat met min probleme ge·implementeer kan word, 

beskou. Dit is sowel ouderdom- as geslagsvriendelik. Dit bestaan uit 

armstote, opsitte en 'n tydgebonde twee myl wedloop. Dit is 'n billike 

evalueringsinstrument wat die toets van die tye deurstaan het. Daar kan ook 

van personeel verwag word om die Minnesota Multuphasic Personality 

Inventory te slaag om te verseker dat hulle nie skadelik vir hulself of die 

oortreders is nie (American Correctional Association, 1996:258; Anderson 

et al, 1999:35). 

Alie kandidate behoort 'n onderhoudsproses deur te maak wat verbale 

vaardighede, besluitneming en voorkoms beklemtoon. Gedurende hierdie 

proses moet die programdoelwitte en -oogmerke aan elke potensiele 

kandidaat verduidelik word. Ondervinding het geleer dat sommige kandidate 

om die verkeerde redes aansoek om 'n pos in 'n boot camp doen. Die 
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aanvanklike keuringsproses moet ontwerp word om nie-geskikte kandidate 

te identifiseer en te sif. Die sukses van enige boot camp berus op personeel 

wat daaraan toegewyd is om die voorbeeld te stel en uit te leef. Boot camp

programme wat van alle personeel vereis om 'n rolmodel konsep te volg, bv. 

inwoners doen opstote en personeel doen opstote, is die effektiefste en 

verminder die potensiaal vir mishandeling aansienlik. Dit is dus belangrik 

om kandidate aan die begin van die keuringsproses te laat verstaan dat van 

personeel wat in diens geneem word verwag sal word om hoer standaarde 

te handhaaf en tot hierdie ooreenkoms moet toestem (American Correctional 

Association, 1996:258). 

Die belangrikste vermoe waaroor instrukteurs moet beskik is om vir die 

persona met wie hulle werk, om te gee. Die volgende is basiese standaarde 

vir instrukteurs in korrektiewe boot camps: 

•:• Stel die voorbeeld. lnstrukteurs moet in staat wees om deurlopend 

aan die waardes van die boot camp te voldoen deur rolmodelle te 

wees. Hulle moet in staat wees om inwoners aan te moedig om hulle 

tot dieselfde waardes te verbind. 

•:• Bepaal en dwing standaarde af. Hulle moet in staat wees om 

dissipline te handhaaf. lnwoners moet aangemoedig word om take, 

sander dat opdragte gegee word, uit te voer. 

•:• lnwoners moet met respek behandel word. lnstrukteurs moet 

inwoners met waardigheid behandel en besorg oar hul welstand wees. 

lnstrukteurs moet oar deernis beskik, in staat wees om aandagtig te 

luister en inwoners respekteer. Die omgekeerde, respek vir 

instrukteurs deur die inwoners, is oak belangrik. 

•:+ Liggaamlik fiks. lnstrukteurs moet geestelik en fisies fiks wees. 

lnstrukteurs wat fiks is, is geneig om spanning beter te hanteer. Hu lie 

moet die gepaste lengte en gewig he. Die belangrikste is dat 

instrukteurs 'n netjiese en skrander voorkoms moet uitbeeld en in staat 

moet wees om 'n liggaamlike fiksheidstoets, met hoer standaarde as 

die wat vir die meeste korrektiewe departemente vereis word, te slaag. 

•:• lntegriteit. lnstrukteurs moet oar integriteit van die hoogste vlak 
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beskik. Hulle moet in staat wees om ernstige oortredings te rapporteer, 

insluitend oormatige dwang deur hul kollegas, in die besonder as dit 

mishandeling van inwoners behels. Hulle moet in staat wees om toesig 

te hou, te adviseer, vertroue te ontwikkel en dissipline by inwoners aan 

te wakker. lnstrukteurs moet te alle tye term, regverdig en onpartydig 

optree. Ferm optrede betaken nie die vergryp in ruwe en tiranniese 

behandeling nie. 

•!• Geskikte agtergrond. lnstrukteurs behoort oor 'n korrektiewe 

agtergrond te beskik en 'n instrukteurskursus voltooi het (American 

Correctional Association, 1996:276; Anderson, 1998: 124 ). 

2.2 Kwaliteit van voor-indiensopleiding vir personeel 

Die gehalte van onderrig is van uiterste belang. Dus moet die grondbeginsel 

van elke potensiele instrukteur wees om die konsep van Wees, Ken, Doen 

na te street. 

•:• Wees: die protessionele persoon wat ander kan navolg (voorkoms, 

houding, spraak). 

•!• Ken: die missie-doelwitte en -oogmerke en hul vaardige uitvoering. 

•:• Doen: beeld op 'n deurlopende grondslag dft wat gepoog word om 

studente/inwoners te leer, uit (American Correctional Association, 

1996:259). 

Vertroue en geloofwaardigheid van die instrukteur verseker dat dit wat geleer 

word onthou en toegepas word. Vir hierdie doel word 'n opleidingsprogram 

vir instrukteurs aanbeveel wat standaardisering en sertifisering van 

instrukteurs vestig. Die instrukteur is net so belangrik as die boodskap wat 

onderrig word. Die instrukteur moet bepaalde werkverrigting-standaarde 

nakom vir instrukteur-sertifisering. Die vasgestelde standaarde van enige 

opleidingsprogram moet bereikbaar wees, maar nie te laag gestel word nie. 

In enige geloofwaardige opleidingsprogram moet 'n taktor vir mislukking 

ingebou wees. Net soos boot camps nie vir elke inwoner is nie, is boot 

camp-opleidingsprogramme nie vir elke werknemer nie (American 
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Correctional Association, 1996:259). 

Opleiding is nodig sodat personeel wat in die boot camp werk die program, 

die teorie daaragter en wat van inwoners verwag word, verstaan. Die doel 

van opleiding is om alle korrektiewe werknemers, ongeag vakgebied, met die 

konsepte, doelwitte en struktuur van die boot camp-program vertroud te 

maak. Die opleiding lei tot 'n beter begrip van die onderlinge verband tussen 

sekuriteit, program en administrasie. Dit verskaf oak aan werknemers die 

geleentheid om hulself en ander beter te verstaan. Personeel word in 

standaarde onderrig wat inwoners vaardighede sal leer waarmee hulle die 

"swaaideur'' van die gevangenis kan ontglip. Dril-instrukteurs of dril-sersante 

moet leiers, onderwysers en beraders wees en oar 'n wye reeks vaardighede 

en bekwaamhede beskik (American Correctional Association, 1996:259,271, 

275). 

Die Rehabilitation Training Instructor Course (RTIC) wat by Fort McClellan, 

Alabama, aangebied word, voorsien in die behoefte van standaardisering en 

sertifisering van instrukteurs. Die doelwit van die opleiding is om instrukteur

opleiding aan alle korrektiewe beamptes te verskaf wat 'n militere boot camp

program gekies het om nie-geweldadige, jeugdige dwelmoortreders te 

rehabi I iteer. 

Hierdie program van twee weke word landwyd in Amerika as die nasionale 

opleidingsprogram vir boot camp-personeel aanvaar. Die program is gratis, 

behalwe vir reiskoste, vir enige agentskap wat personeel wil laat deelneem. 

Die program bied 'n leefwyse wat in struktuur soortgelyk is aan wat inwoners 

sal volg (American Correctional Association, 1996:259). 

2.2.1 Omvang van die opleiding 

Die opleiding is ontwerp om korrektiewe beamptes met die kennis en 

vaardighede, wat vereis word om jeugdige dwelmoortreders te 

rehabiliteer wat in 'n skok aanhoudingsomgewing aangehou word, 

toe te rus. Opleiding bestaan uit United States Army dril-sersant

tegnieke wat ontwerp is om 'n deurlopende vlak van 
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spanningsbeheer en dissipline, wat benodig word om die gedrag van 

jeugdiges te verander, te handhaaf. Die onderwerpe sluit berading 

en evaluering (14 ure}, leierskapsontwikkeling en dissipline (12 ure}, 

uitvoer van dril en seremonie (26 ure), opleiding in liggaamlike 

opvoeding (30 ure), selfmoordvoorkoming (1 uur), hantering van 

spanning (2 ure), ontwikkeling van dwelm- en alkoholmisbruik 

bewustheid (4 ure) en die aanleer van verskeie metodes van 

onderrig (3 ure}, in. Onderwerpe soos beheerteorie en 

besluitnemingsvaardighede kan ook by die opleiding ingesluit word. 

Groepeenheid en spanwerk word beklemtoon met die dat personeel 

in pelotonne ingedeel word en regdeur die opleiding in 'n 

ervaringsbenadering saamwerk om te leer om inwoners te onderrig. 

Die klem in opleiding aan alle personeel is om inwoners in alle 

aspekte van die program te onderrig. 'n lnterfakultere benadering 

om met inwoners te werk word regdeur opleiding beklemtoon. Soos 

met die volle program vir inwoners, word die algehele inhoud van die 

program in personeelopleiding onderrig, deur die gebruik van 

versnelde aanleerstrategiee Hierdie kursus vereis veeleisende 

liggaamlike aktiwiteite en alle studente, ongeag ouderdom, moet 

voor aankoms deur mediese personeel goedgekeur word en 

skriftelike bewys van goedkeuring he. Deelnemers ontvang 98 ure 

krediet in akademie en opleiding (American Correctional Association, 

1996:259,271-272+276). 

2.2.2 Voorvereistes vir opleiding 

Studente wat die kursus bywoon moet 'n minimum van een jaar 

ondervinding in die korrektiewe veld of ander verwante veld soos 

deur hul toesighouer bepaal, he. Elke student moet in besit van ten 

minste 'n hoerskool-sertifikaat of 'n algemene opleidingsdiploma 

wees. Studente wat vorige militere ondervinding het, moet 'n 

eervolle ontslag he (American Correctional Association, 1996:277). 
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2.2.3 lnhoud van die kursus 

Die liggaamlike opleidingkomponent sluit die volgende elemente in: 

•:• Fiksheidskomponente en -beginsels: 

Die komponente van liggaamlike fiksheid en sleutelbeginsels is 

van toepassing as 'n fiksheidsprogram ontwerp word en 

fiksheidsopleiding uitgevoer word. Studente pas die F.I. T. T. 

(Frequency, Intensity, Time en Type)-beginsels toe. Dit bepaal 

hoe gereeld fiksheidsopleiding per week plaasvind, tydsduur en 

watter oefeninge op watter wyse uitgevoer word (American 

Correctional Association, 1996:277). 

•:• Prosedures vir fiksheidsopleiding: 

Hierdie prosedures sluit die verandering van standaard 

kompanjie/peloton-formasie na die uitgebreide vierkantige- en 

sirkelformasies en terugkering na standaard-formasies vir die 

uitvoer van opleiding, in. 'n Drie-stap onderrigmetode word 

gebruik om 'n oefening te demonstreer: die konsep word 

bekendgestel, gedemonstreer en dan voer leerlinge dit uit. Dril

instrukteurs word geleer hoe om opwarmings-, strek- en afkoel

oefeninge te onderrig en uit te voer en voorsorgmaatreels teen 

beserings sowel as verskillende strektegnieke word aangebied 

(American Correctional Association, 1996:277). 

•:• Spanmaat-weerstand oefeninge 

Hierdie prosedures spreek die wyse aan waarop spanmaat

weerstand oefeninge onderrig en uitgevoer moet word, met 

beklemtoning van oefeninge wat individuele opstote en opsitte 

verbeter (American Correctional Association, 1996:277). 

•:• Aerobiese-/kardio-respiratoriese-opleiding: 

Die beginsels van aerobiese- en kardio-respiratoriese-oefeninge 

word aangespreek, insluitend die belangrikheid van 

hartklopbeheer in kardio-respiratoriese omstandighede, minimum 

intensiteit en tyd nodig om kardio-respiratoriese opleiding te 

verkry, die belangrikheid van die opwarmings- en 
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afkoelingsperiode en verbeteringstegnieke vir die twee-myl 

toetswedloop (American Correctional Association, 1996:277). 

<• Baan- en aflos-opleiding: 

Verskeie tipes baan- en aflosopleiding word gedemonstreer en 

dril-instrukteurs word gewys hoe om dit in die boot camp

omgewing te implementeer. Twee basiese tipes bane word 

beklemtoon, vry en vasstaande en instrukteurs word gewys hoe 

om die program te monitor (American Correctional Association, 

1996:277). 

<• Weermag liggaamlike fiksheidstoets: 

Dril-instrukteurs leer hoe om die weermag liggaamlike 

fiksheidstoets as 'n evalueringsinstrument, om fiksheidsvlakke te 

bepaal vir die ontwerp van 'n fiksheidsprogram vir inwoners, te 

reel, te administreer en te gebruik (American Correctional 

Association, 1996:277). 

•:• Grass drills 

lnstrukteurs leer hoe om die vier basiese dril-posisies en dril

oefeninge te lei en uit te voer en hoe om regmatige oefening

formasies te gebruik (American Correctional Association, 

1996:277). 

•:• Gevegsoefeninge (guerrilla exercises) 

Die laaste komponent help dril-instrukteurs om te leer hoe om 

gevegsoefeninge vir liggaamlike opleiding te lei en uit te voer en 

hoe om die regmatige opleidingsformasies te gebruik (American 

Correctional Association, 1996:278) 

Dril en seremonie lesings sluit in: 

•:• Dril en bevele 

'n Verduideliking van dril-terme en die korrekte gebruik daarvan 

word gegee, insluitend regmatige stembuiging, ritme, beweging 

en kenmerkendheid. 

•:• Stilstaande dril (stationary drill) 

Prosedures word geleer vir die onderrig van die aandag- en 
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rusposisies en daar word van die talk through-onderrigmetode 

gebruik gemaak. 

•:• Rigtingbewegings. 

Prosedures word gedemonstreer vir die aanleer van regsfront, 

linksfront en omkeer deur die by the numbers-onderrigmetode. 

•:• Tree en marsjering. 

lnstrukteurs word die prosedures vir die dertig-duim-tree na die 

halt en markeer-die-pas geleer, deur die stapsgewyse 

onderrigmetode te gebruik. 

•:+ Groepdril-terminologie en -reels. 

Onderrig sluit telling, opening en sluiting van stande, marsjering 

van 'n klein groep en verandering van rigting in. 

•:• Dril van 'n klein groep. 

Hierdie afdeling bestaan uit die rig van 'n klein groep in die 

normale- en geslote interval en die verandering van rigting vanaf 

die halt-posisie. 

•:+ Marsjering van die peloton. 

Die potensiele dril-instrukteurs leer hoe om die peloton van een 

plek na 'n ander te marsjeer met die gebruik van die regmatige 

stembuiging, ritme, beweging en kenmerkendheid (American 

Correctional Association, 1996:278). 

Die Leader Development and Assessment-komponente duur twaalf 

uur. Dit sluit 'n Leaders' Reaction Course in. Hierdie fisies 

veeleisende en uitdagende kursus bied aan studente die geleentheid 

om mede-studente te lei om struikelblokke te oorkom en spesifieke 

opdragte te voltooi. Hierna neem studente-dril-instrukteurs van die 

United States Army waar, terwyl hulle leerlinge in basiese opleiding 

deur hul daaglikse skedule lei en motiveer, deur dieselfde tegnieke 

wat aan studente onderrig word, te gebruik (American Correctional 

Association, 1996:278). 

Beroepsensitiwiteit en -bewustheidsopleiding neem sewe ure in 
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beslag. Dit sluit onderrig in die hantering van spanning in, wat die 

omskrywing, oorsake, gevolge, voorkoming en beheertegnieke 

behels (American Correctional Association, 1996:278). 

Die alkohol- en dwelmkomponente verskaf inligting aangaande die 

gevaar van misbruik, die agtergrond van inwoners met 'n geskiedenis 

van misbruik, maniere om sulke inwoners effektief te hanteer en die 

nuutste inligting aangaande die neiging van misbruik van 

afhanklikheidsvormende stowwe (American Correctional Association, 

1996:278). 

Daar is oak opleiding in die voorkoming van selfmoord en krisis

ingryping. Studente leer hoe om die risiko-faktore, simptome, 

oorsake en gevaartekens van selfmoord te identifiseer (American 

Correctional Association, 1996:278). 

In beradingstegnieke word studente in die inleiding tot berading met 

'n basiese begrip van die beradingsproses en die invloed daarvan op 

werkverrigting, algemene vaardighede, tipes benaderings, effektiewe 

kommunikasie en verbale- en nie-verbale kommunikasiewyses, 

verskaf (American Correctional Association, 1996:278-279). 

In die persoonlike beradingsafdeling leer studente onderhoud

tegnieke wat met nuwe inwoners, identifisering van persoonlike 

probleme wat met werkverrigting inmeng en berading om probleme 

op te las, gebruik kan word. Studente lei berading wat fokus op 

periodieke prestasiemetings van inwoners. Studente leer oak 

motiveringstegnieke en -metodes om positiewe en realistiese 

doelwitte vir inwoners te bepaal (American Correctional Association, 

1996:278-279). 

Ten slotte ontvang studente opleiding in leierskapstyle, -eienskappe 

en die pligte van korrektiewe beamptes. Dit sluit onderrig in metodes 
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om dissipline af te dwing, basiese metodes vir leierskap in 'n 

korrektiewe omgewing, positiewe versterking, berading en 

standaarde wat deur rolmodelle (korrektiewe beamptes) bepaal word, 

in (American Correctional Association, 1996:278-279). 

Studente ontvang opleiding in Instructional Methods and Techniques. 

Dit sluit inligting oar aanbieding en kommunikasie in. Studente 

ontvang basiese onderrigbeginsels en -tegnieke, insluitend 

effektiewe kommunikasie en ondervragingstegnieke. Studente leer 

aangaande die beskikbaarheid en gebruik van opleidingshulpmiddels 

en die waarde daarvan in opleiding. In uitvoerende georienteerde 

opleiding luister studente na 'n verduideliking van die komponente 

daarvan, neem self deel en kyk na demonstrasies daarvan deur 

studente (American Correctional Association, 1996:279). 

Students ontvang ses ure opleiding in Administrative Requirements. 

Die drie modules sluit 'n inleiding van beskikbare sleutelpersoneel en 

ondersteuning, toerusting en boek-aangeleenthede, kursus

resensies en gradueringskwessies in (American Correctional 

Association, 1996:279). 

2.2.4 Voorskrifte vir studente 

Die duur van die kursus is twee weke of agt-en-negentig akademiese 

ure. In Fase I/Week 1, stel dril-instrukteurs die students aan die 

strawwe en fisies veeleisende boot camp-omgewing bekend. Tydens 

hierdie fase word dril en seremonie, leierskap en dissipline, 

liggaamlike fiksheid, uitvoerende berading, onderrigmetodes en 

alkohol- en dwelmmisbruik-bewustheid beklemtoon (American 

Correctional Association, 1996:279). 

In Fase 2/Week 2 toon students hul vaardighede deur hul mede

studente te lei en te inspekteer, opleiding aan te voer en dieselfde 
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boot camp-omgewing te handhaaf. Studente word deur beide dril

instrukteurs en mede-studente geevalueer. Klem tydens hierdie 

student-aangevoerde-onderrig is op dril en seremonie, liggaamlike 

fiksheid en beradingstegnieke (American Correctional Association, 

1996:279). 

2.2.4.1 Vereistes vir liggaamlike fiksheid 

Studente neem aan 'n daaglikse opleidingsprogram in 

fiksheid, volgens die fiksheidstegnieke wat in die United 

States Army-fiksheidskursus geleer word, deel. Studente 

ondergaan 'n diagnostiese liggaamlike fiksheidstoets 

gedurende die derde dag van die kursus. Hierdie toets 

bepaal hul algemene liggaamlike toestand en verleen 

bystand in die bepaling van fiksheidsdoelwitte. Die toets 

bestaan uit drie gebeurtenisse: die opstote, die opsitte en 

'n twee myl wedloop. Studente ondergaan 'n finale 

liggaamlike fiksheidstoets voor graduering. Die toets 

dokumenteer die vordering tydens die kursus en gun hul 'n 

geleentheid om 'n formele liggaamlike fiksheidstoets af te 

le (American Correctional Association, 1996:279-280). 

2.2.4.2 Onderrig in klein groepe 

Studente word in groepe van tien tot twaalf toegedeel. Aan 

elke groep word een dril-instrukteur, wat regdeur die kursus 

vir elke student se ontwikkeling verantwoordelik is, 

aangewys. Leiers vir klein groepe verhoog die student se 

leervermoe en beskikbaarheid vir bykomende onderrig of 

hertoetsing. Weens die klein-groep-metode het elke 

student die geleentheid om sukses te behaal - elke student 

behaal 100 persent vir bemeestering van kursusdoelwitte 

(American Correctional Association, 1996:280). 
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2.2.4.3 Beradingstelsel 

Gedurende die eerste dag van die kursus ontvang elke 

student aanvanklike berading. Hierdie berading verseker 

dat studente begryp wat van hulle gedurende die kursus 

verwag word. Reels en regulasies wat op hulle van 

toepassing is, word aangespreek. Wanneer enige student 

'n No Go vir 'n prestasie-toets ontvang, voer die dril

instrukteur 'n beradingsessie (American Correctional 

Association, 1996:280). 

2.2.4.4 Student-leiers 

Alie studente het die geleentheid om as leiers gedurende 

die kursus op te tree. Hulle is verantwoordelik vir sommige 

onderrig, inspeksie van personeel en kwartiere, 

ontwikkeling van opleidingskedules, koordinering van 

sekere opleiding en instandhouding van 

opleidingsfasiliteite (American Correctional Association, 

1996:280). 

2.2.4.5 Prestasie-eksamens 

Kursusevaluering berus op 'n Go, No Go (slaag/druip)

grondslag. Standaarde vir prestasie-eksamens word in elke 

taakgroep, bv. dril en seremonie en liggaamlike fiksheid, 

verduidelik en aan die student in die vorm van 

evalueringskriteria verskaf. Dit word deur die dril

instrukteur en mede-studente gebruik om die prestasie van 

die student-instrukteur te evalueer. Studente ontvang die 

evalueringskriteria v66r die prestasie-eksamen. Studente 

word drie pogings vir elke prestasie-eksamen gegee om 'n 

Go te ontvang. lndien 'n student in die derde paging 
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misluk, mag die bevelvoerder 'n vierde en finale paging 

toestaan. Die bevelvoerder sal die student se algehele 

werkverrigting en motivering tydens die kursus gebruik om 

die besluit te neem. Elke student word slegs 'n enkele 

vierde paging, om 'n prestasie-eksamen te slaag, 

gedurende die kursus toegestaan (American Correctional 

Association, 1996:259+280). 

2.2.4.6 Student-aangevoerde onderrig 

Opleiding vir die tweede week vereis onderrig deur 

studente aangevoer. Alie studente ko6rdineer hul 

aanbieding met die dril-instrukteurs voor dit aangebied 

word. Studente word van alle opleidingsmateriaal, 

insluitend goedgekeurde lesingsplanne en 

evalueringskriteria, voorsien. Onderwerpe sluit in: 

liggaamlike opvoeding, dril en seremonie, motivering in 

korrektiewe dienste, selfmoord-voorkoming, krisis-ingryping 

en bestuursopleiding. Alie studente ontvang ook 

evaluerings vir dril-instrukteurs en mede-studente 

(American Correctional Association, 1996:280). 

2.2.4. 7 Kursus-leerplan/doelwitte 

Die Rehabilitation Instructors Training Course is 'n 

Controlled Entry- Group Exit-onderrigkursus. Die kursus is 

in ses hoof-onderwerpe verdeel. Alie areas vereis 

suksesvolle voltooiing voordat 'n gradueringsdiploma 

uitgereik word (American Correctional Association, 

1996:281 ). 
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2.2.4.8 lnspeksies 

'n Dril-instrukteur en student-leier voer elke dag 'n interne 

inspeksie van die groep uit. Uniform, tyd en plek word op 

die opleidingskedule aangeteken. Alie skoeisel van leer 

moet slegs met skoenpolitoer en borsel gepoleer word. 

Geen verf of sproeimiddels word toegelaat nie. Alie 

kleredrag moet netjies, skoon en diensbaar (geen gate of 

skeure) wees. Alie sakke wat kan toeknoop of vasknip 

moet toegeknoop of vasgeknip wees. Geen lywige 

voorwerpe of penne/potlode mag sigbaar wees nie. 

Studente moet hul haarstyle en snorbaarde volgens hul 

departemente se voorskrifte in stand hou. Dril-instrukteurs 

en studente moet daaglikse inspeksies van kwartiere 

uitvoer (American Correctional Association, 1996:281 ). 

2.2.4.9 Klagtes en griewe 

Die hoof, advanced law enforcement training division, is 

beskikbaar om klagtes of griewe te ontvang. Studente moet 

hul wisselwerking deur hul dril-instrukteurs koordineer. In 

die meeste gevalle sal die dril-instrukteur of 

kursusbestuurder in staat wees om die aangeleentheid aan 

te spreek (American Correctional Association, 1996:281 ). 

2.2.4.1 O Kennisgewingborde 

Studente moet kennisgewingborde twee keer per dag lees 

om opleidingskedules te monitor en belangrike inligting te 

ontvang (American Correctional Association, 1996:281 ). 
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2.2.4.11 Verlof en afsprake 

Verlof word vir noodgevalle, soos afsterwe of ernstige 

siekte van 'n familielid wat hospitalisering vereis, 

toegestaan. Die korrektiewe beampte se toesighouer sal 

die situasie voor die vertrek van die student bevestig. Die 

verlof word deur die dril-instrukteur gekoordineer. Students 

wat agt of meer ure van opleiding misloop, mag aan ontslag 

van die kursus onderwerp word. Afsprake moet deur die 

dril-instrukteur goedgekeur word (American Correctional 

Association, 1996:281 ). 

2.2.4.12 Siek-appel (sick call) 

Students moet aan die dril-instrukteur of student-leier, v66r 

die eerste aantrede van die dag, vir siek-appel rapporteer. 

Nood siek-appel is te alle tye beskikbaar. Koordinering is 

deur die dril-instrukteur of student-leier (American 

Correctional Association, 1996:281 ). 

2.2.4.13 Voltooiing van die kursus 

Wanneer studente 'n Go vir alle prestasie-eksamens 

ontvang het, kom hulle in aanmerking vir die 

gradueringsdiploma. Hu lie ontvang hul diplomas tydens die 

gradueringseremonie op die laaste dag van opleiding. Na 

graduering moet alle studente by hul dril-instrukteurs 

uitklaar, om aan die administratiewe vereistes te voldoen en 

enige staatstoerusting in te handig. 

Saterdae en Sondae is doelbewus oopgelaat sodat 

studente skedules kan koordineer, opleiding voorberei of 

her-voorberei of her-toets vir No Go-areas (American 

Correctional Association, 1996:281-282). 
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2.2.4.14 Klerereels (dress code) en versorgingstandaarde 

Personeel se voorkoms moet netjies wees, omdat hulle as 

rolmodelle vir inwoners dien. 'n Netjiese voorkoms bou ook 

selfvertroue. Personeel moet die standaarde wat van 

inwoners verwag word, uitbeeld (American Correctional 

Association, 1996:270) 

Die volgende dien as riglyne vir personeel se kleredrag en 

voorkoms: 

2.2.4.14.1 Klerereels vir manlike en vroulike personeel 

•:• Slegs departementele uniforms is gemagtig 

(sander die wapen), volledig met stewels 

en pet tydens opleiding. Uniforms moet 

volgens militere plooie gestryk word. 

Studente van dieselfde departement moet 

dieselfde uniform dra. Bykomend moet 

kraagkentekens, 'n naamplaatjie, fluitjie en 

ketting, seilgordel, swart gepoleerde 

stewels en pet gedra word. Alie 

toekennings, eretekens en naamplaatjies 

moet op formele departementele uniforms 

gedra word. Niks word in hempsakke 

gedra nie, behalwe vir 'n pen en/of potlood 

in die sak links voor op die hemp. Alie 

knope, behalwe die boonste hempsknoop, 

moet vasgemaak word 

•:• Geen juwele word toegelaat nie, behalwe 

een horlosie, een trouring, een verloofring 

en een geloofsmedaljon wat buite sig moet 

wees en nie 'n veiligheidsgevaar inhou nie, 
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is gemagtig om, terwyl in uniform, gedra te 

word. Medical alert- armbande/kettinkies is 

ook goedgekeur. Geen oorbelle, 

medaljons of nekkettings word toegelaat 

nie. Slegs voorgeskrewe sonbrille, vir 

geldige mediese redes, mag tydens 

opleiding gedra word (American 

Correctional Association, 1996:270+282). 

2.2.4.14.2 Versorgingstandaarde vir manlike perso

neel 

•:• Hare moet netjies versorg en gesny wees 

en nie oor die ore of wenkbroue hang of 

aan die kraag raak nie, behalwe vir hare 

wat agter in die nek kort gesny is. 

•:• Bakkebaarde moet netjies geknip wees en 

nie van die karmenaadjie- (muttonchops) of 

uitstaan-tipe wees nie. Die basis van die 

bakkebaard moet op 'n horisontale lyn 

skoon geskeer wees en nie laer as die 

laagste deel van die buitenste oar-opening 

wees nie. 

•:• Baarde van enig aard word verbied. 

•:• Snorbaarde moet netjies gesny wees en 

nie langer as die mondhoeke of middel van 

die lippe wees nie (American Correctional 

Association, 1996:270). 

2.2.4.14.3 Versorgingstandaarde vir vroulike perso

neel 

•:• Hare moet netjies versorg wees. Hare 
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moet opgedra en vasgemaak word as dit 

lank is. Haarknippe moet geskik vir 

uniformdrag wees. 

•:. Geen gekleurde naellak (American 

Correctional Association, 1996:270). 

2.2.4.14.4 Klerereels vir burgerlike personeel 

•:• Die standaard kleding vir alle nie

bewakende manlike personeel is 'n pak 

klere, sportbaadjie of trui, netjiese 

langbroek, dashemp en 'n das. 

•:• Vroulike personeel mag 'n geskikte rok, 

romp en bloes/trui of langbroek en bloes 

van hul keuse dra, solank dit in goeie 

smaak en konsekwent met die 

werkomgewing is. 

•:• Kleding behoort geskik vir pligte le wees en 

'n professionele beeld, wat konsekwent met 

militere versorgingstandaarde vir die 

uniform-personeel is, uitdra (American 

Correctional Association, 1996:270-271 ). 

2.2.4.14.5 Klerereels vir onderhoudpersoneel, 

afgevaardigdes en stoorpersoneel 

•:• Hierdie personeel mag netjiese, fatsoenlike 

kleding dra wat geskik vir hul take is 

(American Correctional Association, 

1996:271 ). 
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2.2.4.15 Algemene voorskrifte, reels en prosedures 

Weens die kart duur van die kursus word die ontvang van 

pas ontmoedig. Militere telefone is nie vir persoonlike 

gebruik goedgekeur nie, behalwe in noodgevalle. Studente 

het toegang tot 'n openbare telefoon. Koordinering vir die 

gebruik van 'n militere telefoon is deur die dril-instrukteur. 

Studente is gemagtig om private voertuie in hul besit te he, 

maar dit moet by die plaaslike polisiehoof geregistreer word 

(American Correctional Association, 1996:282). 

'n Militere eetsaal is toegeken waar alle ontbyt, middagetes 

en aandetes bedien word. Die kursus is residensieel. Elke 

kamer is 'n dubbelkamer. Studente deel gemeenskaplike 

toiletgeriewe. Vroulike korrektiewe beamptes word 

gehuisves met afsonderlike toiletgeriewe. Gades, 

familielede of gaste mag studente nie in kwartiere vergesel 

nie. Skoonmaak en onderhoud van kwartiere is die 

verantwoordelikheid van die student-leiers. 

Skoonmaakmiddels word voorsien (American Correctional 

Association, 1996:282). 

Terwyl studente vir die kursus ingeskryf is, is hulle 

gemagtig om die poskantoor, winkels, teaters, haarkappers 

en gimnasiums te gebruik. Studente word nie toegelaat om 

alkoholiese drank, tabakprodukte of militere uniform-items 

te koop nie (American Correctional Association, 1996:282). 

Daar word van studente verwag om die hoogste 

gedragstandaarde te handhaaf, tydens beide opleiding en 

wanneer van diens af. Die versuim om dit te doen kan 

ontslag uit die kursus tot gevolg he. Enige vrae aangaande 

aanvaarbare gedrag kan aan die dril-instrukteur gerig word. 
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Studente kan van die kursus op grond van administratiewe 

en/of mediese redes vrygestel word. Studente se rekords 

sal met vrystelling na hul agentskappe deurgestuur word. 

Studente vrygestel van die kursus mag om her-toelating 

aansoek doen, indien hul verwydering vir ander as 

dissiplinere redes was. Die aansoek-prosedure is dieselfde 

as vir aanvanklike registrasie (American Correctional 

Association, 1996:282). 

'n Service School Academic Evalutaion Report word na die 

student se borg-agentskap deurgestuur. Dit weerspieel die 

houding, vermoens, prestasies en akademiese vordering 

van die student. Elke student ontvang by graduering 'n 

kopie. Elke student moet kritiek-vraelyste voor graduering 

voltooi. 'n Tweede vraelys word na voltooiing van die 

kursus, vir verdere kommentaar, aan die student gestuur. 

Hierdie vraelyste lei tot veranderinge in die kursus en help 

om die bes moontlike opleidingsomgewing te skep 

(American Correctional Association, 1996:282-283). 

2.2.5 Belangrike elemente in opleiding 

Die rolmodel-konsep is 'n belangrike skakel in die opbou van 'n baie 

noodsaaklike bondgenootskap van vertroue en geloofwaardigheid 

tussen die instrukteur en die inwoners. Opleidingsprogramme wat 

van die instrukteur vereis om hierdie filosofie aan te wakker le die 

grondslag vir programsukses (American Correctional Association, 

1996:259). 

Die gehalte van enige onderrig behels die element van leierskap. 

Leierskap kan tweerlei van aard wees: direk en indirek. Vir 

opleidingsdoeleindes moet die primere fokus op direkte leierskap 

wees. Direkte leierskap word primer op die grondvlak gebruik. Die 
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verhouding van invloed, met ander woorde instrukteur tot student, 

moet vir opleiding gebruik word. Leierskap in opleiding moet 'n doel 

verskaf deur die vraag "Hoekom?" aan te spreek en te beantwoord. 

As die instrukteur doelgerigtheid by studente tuisbring, is die eerste 

tree na die bou van 'n verstandhouding of bondgenootskap gegee 

(American Correctional Association, 1996:260). 

Hierdie beweegrede moet gebruik word as 'n motiveringsbron wat 'n 

positiewe onderrig-omgewing kan verskaf. As hierdie grondslag gele 

is, moet leiding gegee word om studente in die vaardige uitvoering 

van take te be"invloed en te beloon. Dit word bereik deur studente as 

voorbeeld te gebruik en hul behoorlike werkverrigting voor die groep 

te erken. Die belangrikheid van die ontwikkeling van die 

bondgenootskap kan nie genoeg beklemtoon word nie. Die doel 

moet egter verklaar waarom opleiding, onder spanningsvolle 

omstandighede, selfvertroue by studente ontwikkel. Direkte 

leierskap voorsien in hierdie behoefte en verseker dat die tegniese 

opleidingstandaarde nagekom word (American Correctional 

Association, 1996:260). 

Direkte leierskap het bewys om die effektiefste vorm van leierskap in 

'n opleidingsituasie te wees. Aangesien die doelwit van die meeste 

boot camps primer is om te onderrig, word direkte leierskap 

aanbeveel. Eenheidsbestuur mag egter steeds in die algehele 

fasiliteit toegepas word, maar gesien vanuit 'n opleidingsperspektief, 

wakker direkte leierskap wilskrag aan, skep inisiatief en plaas die 

verantwoordelikheid daarvan op die vlak van die instrukteur 

(American Correctional Association, 1996:260). 

Vier hoofelemente moet sistematies in opleiding oorweeg word: die 

leier (instrukteur), die wat gelei word (studente), die situasie (wat 

onderrig word) en kommunikasie (metode van onderrig). Enige nuwe 

taak sal meer direkte toesig vereis en die instrukteur behoort die 
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stap-vir-stap metode van onderrig aan te wend. Studente met lae 

selfvertroue vereis ondersteuning en aanmoediging. Studente wat 

harde werk en bevoegdheid in take toon, moet uitgesonder en geprys 

word. Die instrukteur behoort hulle meer verantwoordelikheid te gee 

en hulle te gebruik as opleiers vir die portuurgroep (American 

Correctional Association, 1996:260). 

Die korrekte evaluering is van uiterste belang in enige suksesvolle 

opleidingsprogram. Dit is nodig om te weet waartoe die potensiele 

instrukteurs in staat is. Aangesien 'n groat deel van opleiding 

mondelings aangebied word, is dit belangrik om wat gese gaan word, 

in te oefen. Effektiewe kommunikasie is nie net die verwisseling van 

inligting vanaf die instrukteur na die student (die potensiele 

instrukteur) nie; die student en instrukteur moet verstaan wat die 

ander persoon se (American Correctional Association, 1996:260). 

Die kwaliteit van die onderrig is direk verbind met die instrukteur se 

vermoe om op 'n wyse te kommunikeer wat 'n verhouding bou en 'n 

verbintenis tussen die instrukteur en die studente skep. lnstrukteurs 

moet daarop bedag wees dat emosies deel van kommunikasie is. 

Ongeag die inhoud, is die manier waarop die boodskap oorgedra 

word 'n sleutelaspek in opleiding (American Correctional Association, 

1996:260). 

Studente kan slegs in 'n effektiewe span omvorm word as hulle die 

instrukteur vertrou en respekteer en hulself as opgeleide kundiges 

beskou wat die belangrikheid van hul bydraes verstaan. Daar is elf 

universele leierskapsbeginsels wat die hoeksteen van enige 

opleidingsprogram is: 

•:• Ken jouself /streef na selfverbetering. 

•:• Wees tegnies bekwaam. 

•:• Streef na verantwoordelikheid en neem verantwoordelikheid vir 

jou handelinge. 
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•:• Neem deeglike en tydige besluite. 

•:• Stel die voorbeeld. 

•:• Ken jou studente en sien om na hul welstand. 

•:• Hou studente ingelig. 

•:• Ontwikkel en kweek 'n gevoel van verantwoordelikheid by 

studente. 

•:• Verseker dat die opleidingstaak verstaan, gekontroleer en 

bereik is. 

•:• Onderrig in ooreenstemming met studente se vermoens. 

•:• Bou die klas rondom hierdie beginsels (American Correctional 

Association, 1996:260-261 ). 

Namate die bondgenootskap tussen die instrukteur en die potensiele 

instrukteur groei, begin waardes na vore kom. Soos korrektiewe 

dienste in die een-en-twintigste eeu inbeweeg, het waardes, of die 

gebrek daaraan, 'n heftige besprekingspunt geword. lnstrukteurs se 

waardes, oortuigings en norme is 'n belangrike komponent wat hulle 

verder kenmerk. Boot camp-instrukteurs poog om te be"invloed en 

gedrag te verander. Met hierdie doelwit in gedagte, moet 'n 

planmatige stel waardes, oortuigings en norme in die 

opleidingsprogram gevestig word, sodat instrukteurs dit hul eie kan 

maak (American Correctional Association, 1996:261 ). 

Waardes is houdings aangaande die waarde of belangrikheid van 

mense, konsepte of voorwerpe. Waardes be"invloed gedrag en 

behoort gebruik te word om tussen alternatiewe van wat onderrig 

word, te besluit. Sterk waardes is wat eerste gestel word, die meeste 

verklaar word en die minste prysgegee wil word. Waardes soos 

eerlikheid, menseregte, regverdigheid en deernis is konsekwent met 

aanvaarbare sosiale gedrag, ongeag 'n individu se agtergrond of 

lewenservaring. lndividuele waardes kan en sal somtyds teenstrydig 

met 'n opleidingsprogram wees. In hierdie situasie mag die student 

se waardes aangaande eerlikheid teenoor eiebelang bots. Die 
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instrukteur moet beklemtoon dat dit morele dapperheid verg om 

foute, gebaseer op hierdie individuele waardes, reg te stel en dit wat 

die studente die meeste hoogskat, hul handelswyse sal bepaal 

(American Correctional Association, 1996:261 ). 

Aangesien 'n instrukteur persona sal onderrig wat van alle vlakke 

van die samelewing kom, is dit belangrik om te beset dat die 

deelnemers se verskeie waardestelsels 'n invloed op die wyse hoe 

die opleiding ontvang word, sal uitoefen. Opvattings is 

veronderstellings of individuele oortuigings wat as waar aanvaar 

word. Hierdie opvattings kan diep gesetel wees, soos 

geloofsoortuigings. Die instrukteur se toegewydheid tot die doelwit 

van die program moet dus standvastig en volkome wees. Studente 

handel oor die algemeen in ooreenstemming met hul oortuigings. 

Soortgelyk het die oortuigings van die instrukteur 'n direkte invloed 

op die samehorigheid, dissipline en effektiwiteit van diegene wat 

opgelei word (American Correctional Association, 1996:261-262). 

Die vier individuele waardes waaroor alle boot camp-instrukteurs 

moet beskik en wat opleiding be"invloed, sluit in: 

•!• Dapperheid. 

•!• Opregtheid. 

+:• Bekwaamheid. 

•!• Toegewydheid 

As hierdie waardes toegepas en beklemtoon word, sal 'n sterk 

bondgenootskap ontwikkel. Personeel is rolmodelle vir alles wat in 

'n boot camp onderrig word. 'n Rolmodel beeld 'n handelingswyse 

uit. Daar word van personeel verwag om aan beide die gemeenskap 

se standaarde en die filosofie van die boot camp-program te voldoen 

en inwoners by wyse van voorbeeld te lei. Personeel moet te alle tye 

die dissipline, motivering en spanwerk inherent aan die boot camp

program uitbeeld (American Correctional Association, 1996: 
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261+269). 

2.2.5.1 Dapperheid 

Dapperheid neem twee vorms aan: fisies en moreel. 

Fisiese dapperheid is om vrese aangaande liggaamlike 

leed te oorkom en doen wat gedoen moet word. 'n 

Hindernisbaan is ontwerp om aan hierdie 

opleidingsbehoefte te voldoen. Wanneer studente fisiese 

voorwerpe teekom wat van hulle vereis om te onderhandel 

en hierdie versperrings te oorkom, kan vrese, soos hoogte, 

hanteer word deurdat dit in perspektief geplaas word 

(American Correctional Association, 1996:262). 

Morale dapperheid kom voor as persona vas staan op hul 

waardes, beginsels en oortuigings. Studente moet verstaan 

dat dit morale dapperheid verg om onpopulere besluite, wat 

eties korrek is, te steun. Daar kan tye wees dat ander 

personeel effens onetiese oplossings as die maklikste of 

gerieflikste opsie mag aanmoedig. Die instrukteur moet die 

behoefte om vas te staan weergee en, as 'n leier, nie die 

weg vir ander baan om te fouteer nie (American 

Correctional Association, 1996:262). 

2.2.5.2 Opregtheid 

Opregtheid is om reguit, openhartig, eerlik en opreg met 

studente, gelykes en toesighouers te wees. Studente moet 

altyd onderrig word in wat hulle behoort te weet en nie wat 

hulle wil hoor nie. Die instrukteur moet daarop bedag wees 

dat emosie deel van mondelinge kommunikasie is. Die 

program of gesag moet nooit met 'n negatiewe houding 

ondermyn word nie. Enige geloofwaardige opleidings-
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program moet interaksie tussen die instrukteur en die 

studente behels. Die instrukteur moet die regte tyd en plek 

kies om raad te gee of kritiek te lewer. 'n lnstrukteur se 

maatreel moet wees: prys in die openbaar, korrigeer in 

privaatheid. By die uitwys van 'n leemte tydens opleiding, 

moet die instrukteur 'n oplossing verskaf asook die korrekte 

wyse uitbeeld (American Correctional Association, 

1996:262). 

2.2.5.3 Bekwaamheid 

Bekwaamheid is vaardigheid in vereiste professionele 

kennis en oordeelsvermoens. 'n lnstrukteur moet 

toegewydheid in onderrig uitbeeld en verseker dat alle 

opleiding-standaarde nagekom word. Bekwaamheid is 

belangrik om die gehalte van onderrig te verseker. 

Bekwaamheid in werksvaardighede en vertoning van 

hierdie vaardighede kweek selfvertroue by studente en 

inspireer 'n in-staat-tot-houding (American Correctional 

Association, 1996:262). 

2.2.5.4 Toegewydheid 

Toegewydheid is die begeerte en wil om die standaarde wat 

geleer word op 'n konsekwente basis te onderhou. As 'n 

instrukteur is dit belangrik dat 'n mate van volharding in 

studente aangewakker word en dat uitnemendheid die 

standaard en nie net 'n opsie word nie (American 

Correctional Association, 1996:263). 

Studente se norme is die finale area van belang. Norme is 

beleidrigtings of -prosedures wat gebaseer is op ooreengekome 

opvattings wat die instrukteur en studente navolg, om te verseker dat 
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Die verwagte uitkomste van opleiding moet die volgende insluit: 

•:• 'n Beter begrip en kennis van die inwoners oor wie die 

werknemers toesig sal hou. 

•> 'n Beter begrip van die onderlinge verwantskap tussen 

sekuriteit, programme en administrasie. 

•:• Die geleentheid om persoonlike selfvertroue en verantwoor

delikheid aan te leer of te ontwikkel. 

•:• Selfrespek en respek vir die houdings en waardesisteme van 

ander. 

•:• Groepseenheid en spanwerk (American Correctional 

Association, 1996:272). 

Daar moet egter teen gewaak word dat uitkomste nie deur individuele 

selfagting be·invloed word en gevolglik min bydra om vertroue of 

geloofwaardigheid te bou nie (American Correctional Association, 

1996:259). 

2.3 lndiensopleiding vir personeel 

Die vaslegging van opleiding is in direkte verhouding tot die kwaliteit en 

kwantiteit van indiens- of opvolgende opleiding wat onderneem word. 

lndiensopleiding moet op 'n geskeduleerde periodieke basis regdeur die jaar 

voltooi word. Nadat 'n instrukteur sertifisering verdien het, is dit van uiterste 

belang dat die metodes van onderrig en standaarde van opleiding wat 

aangewend word, konsekwent is en planmatig in stand gehou word 

(American Correctional Association, 1996:263). 

2.3.1 Die opleidingsbeampte 

Elke fasiliteit behoort oor 'n enkele kontakpunt met betrekking tot 

opleiding te beskik. Hierdie benadering word deur die meeste 

korrektiewe agentskappe aanvaar. Hierdie personeellid moet 

verantwoordelik vir die koordinering van alle opleiding wees, 
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insluitend voor-indiensopleiding en indiens-instrukteur sertifisering en 

dat opleiding wat benodig word om werkverrigtingstandaarde te 

verseker, nagekom word vir her-sertifisering. Die gespesialiseerde 

opleidingsonderwerpe wat op boot camps van toepassing is, moet in 

die verpligte opleidingsriglyne van enige korrektiewe fasiliteit, wat 

deur die fasiliteit se beherende agentskap vasgestel is, ingesluit 

word. Pennsylvania vereis byvoorbeeld veertig opleidings-ure per 

jaar vir alle kontrak-personeel. Die onderwerpe wissel onder andere 

vanaf die gebruik van dwang, die reg om te weet, mond-tot-mond 

asemhaling en noodhulp. Binne hierdie opleidingsvereistes vereis 

gespesialiseerde opleiding addisionele opleidingstyd. Boot camp

werknemers met dril-sertifisering word voorgeskryf om 'n addisionele 

twintig opleidingsure, wat werkverwant tot boot camps is, te 

ondergaan. Die onderwerpe sluit dril en seremonie, liggaamlike 

opvoeding, rolmodel-konsepte en geestelike beheervanjeugdiges se 

gedrag in (American Correctional Association, 1996:264). 

Die personeellid wat die indiensopleiding koordineer is 'n kritiese 

skakel tot die algehele sukses van enige boot camp-program. Deur 

'n vooraf beplande sistematiese benadering tot hierdie opleiding te 

gebruik, word voortsetting van opleiding en gehalte-sekerheid op 

instrukteurvlak verseker (American Correctional Association, 

1996:264). 

Die deurslaggewende funksie in die vooraf beplanning van die 

opleidingsjaar kan bereik word deur elke onderwerp op 'n 

opleidingskalender te skeduleer, wat vir elke maand die onderwerp, 

instrukteur en plek waar dit gehou sal word, identifiseer. Hierdie vorm 

van voorbereiding is bekend as strategiese beplanning en is ontwerp 

om in 'n logiese volgorde van gebeure die indiensopleiding vir die 

jaar duidelik te omlyn. Strategiese beplanning behoort altyd in bree 

trekke te wees, deur vier vrae te beantwoord: wat (die 

opleidingsonderwerp ), wie (die instrukteur), waar ( opleidingsarea) en 
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wanneer (maand-dag). Die vyfde en finale vraag, hoe, is die 

instrukteur se verantwoordelikheid (American Correctional 

Association, 1996:264). 

Daar is 'n bykomende voordeel in die aanwending van strategiese 

beplanning tot die opleidingsproses. Hierdie metode voorkom dat die 

opleidingsbeampte oorweldig word deur besonderhede soos 

hulpmiddels, klaskamer beplanning, tye en bywoning. Dit is die 

verantwoordelikheid van die hoof-instrukteur en kan bereik word deur 

taktiese beplanning (American Correctional Association, 1996:264). 

Taktiese beplanning behoort twee weke voor die eerste 

opleidingsessie uitgevoer te word en moet op die besonderhede 

konsentreer. Taktiese beplanning moet gedetailleerd wees en alle 

areas dek wat nie in die strategiese beplanningsproses aangespreek 

is nie, insluitend tye en studente wat opgelei word. Hierdie 

beplanningsessie moet ook enige hulpmiddels wat benodig word, 

klaskamer oprigting/ontbinding en gepaardgaande dokumentasie om 

instrukteur-sertifisering en klasbywoning te handhaaf, identifiseer. 

Gedurende hierdie taktiese beplanningsproses moet die onderwerp 

wat onderrig gaan word hersien en ingeoefen word, deur die 

goedgekeurde lesingsplan te gebruik (American Correctional 

Association, 1996:264). 

2.3.2 Personeel-uitbranding 

Uitbranding beskryf of verklaar moontlik waarom personeel nie 

aanvaarbare vlakke van werkverrigting kan handhaaf nie. 

Korrektiewe praktisyns het vir jare vanuit 'n oorsaak en gevolg 

standpunt met hierdie probleem geworstel. As gevolg van hierdie 

beperkte benadering is een-dimensionele oplossings vir 'n multi

dimensionele probleem voorgestel. Korrektiewe programme wat 'n 

hoe mate van tegniese bekwaamheid en nougesette standaarde van 
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werkverrigting vereis, tesame met 'n positiewe houding, veroorsaak 

'n groter potensiaal vir uitbranding. Van alle korrektiewe programme 

is boot camps, as 'n direkte gevolg van die inherente aard en 

struktuur daarvan, bo-aan die lys van potensiele uitbranding. Om 

hierdie potensiele bedreiging te verminder moet leiers, toesighouers 

en bestuurders begryp dat die intensiteit van opleiding en verhoogde 

standaarde vir werkverrigting nie uitbranding veroorsaak nie. 

lnteendeel, 'n gebrek aan insette in beleidontwikkeling, piramide

bestuur, permanente diensopdragte, chair-bome-toesig en oormatige 

gebruik van personeeldissipline saai die saad vir uitbranding 

(American Correctional Association, 1996:265). 

'n Boot camp-program slaag of misluk op grand van die instrukteur se 

vermoe om te inspireer, motiveer en standaarde vir werkverrigting te 

handhaaf. Die grootste bran waaroor bestuurders beskik is die 

personeel wat die onderneming bedryf. Boot camps is program

gedrewe en personeel bedryf die program (American Correctional 

Association, 1996:265). 

Om uitbranding te verhoed of te verminder kan die volgende tegnieke 

aangewend word: 

•:• Plooibare skedules laat langer tye weg van die werk af toe. 

Oorweging moet geskenk word aan die uitruiling van dae en 

skofte onder personeel. So veel as moontlik kruis-opleiding 

moet verskaf word. Horisontale bestuur moet toegepas word 

wanneer beleidrigtings en -prosedures ontwikkel word. Dit kan 

bereik word deur klein Policy Action Committees (PAC's), wat 

uit grondvlak personeel bestaan, te skep. Hierdie PAC's 

behoort konsep-beleidrigtings en -prosedures te ontwikkel. 

Belangrik is dat bevorderings vanuit die personeel moet kom. 

Personeel moet deur beroepsprestasies, wat op werkverrigting 

gebaseer is, beloon word . 

•:+ Luister na wat personeel seen moedig hulle aan om oplossings 
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voor te stel. 

•:• Wees 'n leier deur 'n voorbeeld te stel. Daar is altyd die 

neiging dat die posisie van die bestuurder horn as persoon 

definieer. Stappe moet geneem word om die professie van die 

persoonlikheid te skei en dit moet met die personeel gedeel 

word. 

•:• Lesingsplanne of enige spesifikasies met betrekking tot 

indiensopleiding moet op aanvraag beskikbaar wees. 

•:+ Personeel kan streng deur die program se sielkundiges 

gemonitor word, om vas te stel of hul gedrag met die 

standaarde van die program strook (American Correctional 

Association, 1996:265; Anderson et al, 1999:36). 

Per slot van rekening, 'n boot camp werk meer soos 'n militere 

opleidings-eenheid as 'n korrektiewe fasiliteit. Dit is gevolglik 

belangrik dat die bestuur van enige boot camp hierdie gedagte moet 

vestig en handhaaf. Nadat al die besonderhede van die 

opleidingsprogram bereik is en opleiding kan begin, moet die 

volgende onthou word: een persoon kan 'n verskil maak en tesame 

kan enigiets bereik word. Deur die opleidingsmissie met hierdie 

filosofie te benader, het ondervinding geleer dat die boot camp

konsep slaag (American Correctional Association, 1996:265). 

3. Voorbeelde van die posbeskrywing vir 'n dril-instrukteur en senior dril

instrukteur 

'n Uiteensetting van die posbeskrywing vir 'n dril-instrukteur en senior-dril

instrukteur sal vervolgens gegee word, om aan te toon dat die aspekte wat in die 

Rehabilitation Training Instructor Course aangespreek word, wel van waarde is. 

3.1 Posbeskrywing vir 1508 Dril-instrukteur - Boot Camp 

Hierdie posbeskrywing is voorberei deur Polk County Sheriff's Office, Human 
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Resources Section, Julie 18, 1995, hersien Julie 16, 1998. 

Opsomming 

Die Dril-instrukteur is 'n gesertifiseerde lid, wat oor al die vereiste kennis, 

vaardighede en fisiese vermoens beskik van 'n toetree-vlak Detention 

Deputy (lnternet:http://polksheriff.org/jobs/descriptions/1508.html). 

Die Dril-instrukteur lei jeugdige rekrute op, deur die aanwending van 'n 

leefwyse van geslote orde dril, basiese daaglikse roetine en liggaamlike- en 

klaskamer opleiding, om dissipline en selfagting by rekrute te kweek 

(lnternet:http://polksheriff.org/jobs/descriptions/1508.html). 

Die Dril-instrukteur hou toesig oor rekruut-dissipline, liggaamlike opvoeding, 

basiese daaglikse roetine, skoonmaak-pligte (terrein-dag), klaskamer 

opleiding en maaltye van rekrute. Die lid lei geslote-orde dril (marsjering), 

veer inspeksies uit, adviseer rekrute en vervoer rekrute na voorgeskrewe 

afsprake of hofverskynings. Die lid voer periodieke liggaamlike 

fiksheidstoetse uit, dokumenteer, opdateer en hersien rekrute se 

evalueringsleers, voltooi voorvalleverslae wanneer nodig en woon verskeie 

opleidingsklasse by, om sertifiseringsvereistes te handhaaf en professionele 

vermoens te versterk (lnternet:http://polksheriff.org/jobs/descriptions/1508. 

html). 

Die mees belangrike en essensiele pos-funksie van die pos1s1e is 

ingesteldheid en sluit die volgende in: om oor die weg te kom met kollegas, 

samewerking met kollegas, beleefd op te tree teenoor deelnemers, as 'n 

spanlid te kan werk, funsionering ender intense tyddruk en om op 'n 

positiewe wyse op toesig te reageer (lnternet:http://polksheriff.org/jobs/ 

descriptions/1508.html). 

Die lid mag ander verwante pligte en take, socs vereis word, uitvoer en sal 

oor liggaamlike-, geestelike- en emosionele vermoens beskik om die 

essensiele posverpligtinge van die posisie uit te voer (lnternet:http:// 

139 



Bloed- en virus-patogeen risiko 

[ ] Geen risiko 

[X] Gematigde risiko 

[ ] Moontlike bootstelling (lnternet:http://polksheriff.org/jobs/descriptions/ 

1508.html). 

Omgewingstoestande 

•:• Werk naby potensieel gevaarlike persona. 

•:• Werk vereis fisiese aktiwiteite van kragdadigheid en uithouvermoe. 

•:• Werk buitemuurs in veranderlike weerstoestande. 

•:• Werk roterende skofte (lnternet:http://polksheriff.org/jobs/descriptions/ 

1508. html). 

Vereiste vaardighede en kennis 

•:• Kennis van Polk County Sheriff's Office-beleid en prosedures 

•:• Kennis van Juvenile Justice System-standaarde 

•:• Kennis van liggaamlike opvoeding-tegnieke 

•:+ Kennis van hindernisbaan 

•:• Kennis van geslote-orde dril 

•:• Kennis van basiese daaglikse roetine 

•:+ Kennis van basiese sielkunde 

•:• Kennis van skoonmaak-voorrade 

•:• Kennis van kamp-dag prosedures 

•:• Lees- en skryfvermoe 

•:• Vermoe om 'n voertuig te kan bestuur 

•:• lnter-persoonlike vaardighede 

•:• Observasie-vaardighede 

•:+ Ondersoek-vaardighede 

•:+ lnstrukteur-vaardighede 

•:• Organisatoriese vaardighede 

•:• Berad ingsvaardighede (Internet: http://polksheriff. erg/jobs/descriptions/ 

1508.html). 
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Fisiese vereistes 

•!• Praat Engels verstaanbaar 

•!• Handvaardigheid 

•!• Beweeg onafhanklik rond 

•!• Sit vir lang periodes 

+:• Staan vir lang periodes 

•!• Hardloop twee myl 

•!• Buig/hurk 

•!• Kruip 

•!• Klim tou/hindernis 

•!• Spring oor hindernis 

•!• Voer liggaamlike oefeninge uit 

•!• Sleep, tel op of dra 150 pd. 

•!• Sien op normale afstand of met hulp 

•!• Hoor by normale vlak of met hulp 

•:+ Reukvermoe (lntemet:http://polksheriff.org/jobs/descriptions/1508. html). 

Essensiele verpligtinge 

Bedryf: 

•!• Hou toesig oor rekruut-dissipline 

•!• Hou toesig oor liggaamlike opvoeding 

•!• Hou toesig oor of voer klaskamer-opleiding uit 

•!• Hou toesig oor basiese daaglikse roetine 

•!• Adviseer rekrute 

•!• Voer liggaamlike fiksheidstoets uit 

•!• Voer kamer-inspeksie uit 

•:• Onderrig en voer geslote-orde dril uit 

•!• Vervoer rekrute/inwoners 

•!• Hou toesig oor kamp-dag 

•!• Hou toesig oor maaltye van rekrute (lnternet:http://polksheriff.org/jobs/ 

descriptions/1508.html). 

142 



Administratief: 

•:• Dokumenteer, opdateer en hersien rekruut-evalueringsleer 

•:• Voltooi voorvalleverslag 

•:• Hou petrolregister in stand 

•:• Woon verskeie opleidingsklasse by (lnternet:http://polksheriff.org/jobs/ 

descriptions/1508.html). 

3.2 Posbeskrywing vir 1508 Senior Dril-instrukteur - Oorgang/Nasorg

program - Jeug Boot Camp 

Hierdie posbeskrywing is voorberei deur Polk County Sheriff's Office, Julie 

29, 1995, hersien Julie 16, 1998. 

Opsomming 

Die Senior Dril-instrukteur Oorgang/Nasorgprogram is 'n gesertifiseerde lid, 

wat oor al die vereiste kennis, vaardighede en fisiese vermoens beskik van 

'n toetree-vlak Detention Deputy en 'n Senior Dril-instrukteur (Internet: http:// 

polksheriff.org/jobs/descriptions/1508sr.html). 

Die Senior Dril-instrukteur Oordrag/Nasorg voer al die verpligtinge van 'n 

Senior Dril-instrukteur uit en hou toesig oor Dril-instrukteurs 

Oordrag/Nasorg, monitor inwoners se deelname in Oordrag/Nasorgprogram 

en hou toesig oor Oordrag/Nasorgprogramme (Internet:http://polksheriff.org/ 

jobs/descriptions/1508sr. html). 

Die Senior Dril-instrukteur Oordrag/Nasorg berei daaglikse peloton-skedules 

voor, monitor inwoner kontrak-nakoming, beplan en hou toesig oor verlof, 

hou toesig oor elektroniese huis-monitering, voer interne dwelmtoetsing uit, 

hou toesig oor die programme en hou toesig oor die inname van persoonlike 

besittings (Internet: http://polksheriff.org/jobs/descriptions/1508sr.html). 

Die mees belangrike en essensiele pos-funksie van die posisie is 

ingesteldheid en sluit die volgende in: om oor die weg te kom met kollegas, 
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samewerking met kollegas, beleefd op te tree teenoor deelnemers, as 'n 

spanlid te kan werk, funsionering onder intense tyddruk en om op 'n 

positiewe wyse op toesig te reageer (lnternet:http://polksheriff.org/jobs/ 

descriptions/1508sr. html). 

Die lid mag ander verwante pligte en take, soos vereis word, uitvoer en sal 

oor liggaamlike-, geestelike- en emosionele vermoens beskik om die 

essensiele posverpligtinge van die posisie uit te voer (lnternet:http:// 

polksheriff.org/jobs/ descriptions/1508sr.html). 

Vir verdere inligting aangaande hierdie posisie, verwys na die Senior Drill 

Instructor Transition/Aftercare and Senior Drill Instructor Job Task Analysis 

(Internet:http://polksheriff.org/jobs/descriptions/1508sr. html) 

Opleiding 

[X] Hoerskool of GED 

[ ] Twee jaar College Degree [ ] Verkieslik 

[ ] Vier jaar College Degree [ ] Verkieslik (lnternet:http://polksheriff. 

org/jobs/ descriptions/1508sr.html). 

Vereiste opleiding, professionele sertifisering of lisensie 

+ Geldige Florida bestuurslisensie. 

•:+ State of Florida Basic Recruit Certificate of Corrections Compliance na 

voltooiing van opleiding in ooreenstemming met die Florida Criminal 

Justice Standard and Training Commission. 

<• Juvenile Justice Training in ooreenstemming met die Florida Department 

of Juvenile Justice, Quality Assurance Standards. 

•:+ Elektroniese monitering sertifisering (lnternet:http://polksheriff.org~obs/ 

descriptions/1508sr.html). 

Vereiste professionele ondervinding 

•:+ Minimum drie (3) jaar ondervinding as Dril-instrukteur of gesertifiseerde 

korrektiewe beampte in die Staat van Florida (lnternet:http://polksheriff. 

144 

• 



•:• Toesighoudende vaardighede 

•:• Besluitnemingsvaardighede 

•:• Analitiese vaardighede (Internet: http://polksheriff. erg/jobs/descriptions/ 

1508sr.html). 

Fisiese vereistes 

•:• Praat Engels verstaanbaar 

•:• Handvaardigheid 

•:• Beweeg onafhanklik rond 

•:• Sit vir lang periodes 

•:• Staan vir lang periodes 

•:• Hardloop twee myl 

•:. Buig/hurk 

•:• Kruip 

•:• Klim tou/hindernis 

+ Spring oor hindernis 

•:• Voer liggaamlike oefeninge uit 

•) Sleep, tel op of dra 150 pd. 

•) Sien op normale afstand of met hulp 

•:• Hoor by normale vlak of met hulp 

•:• Reukvermoe (Internet:http://polksheriff.org/jobs/descriptions/1508sr. 

html). 

Essensiele verpligtinge 

Oordrag/Nasorgprogram: 

•:• Berei daaglikse peloton-skedule voor 

<• Moniteer Oordrag/Nasorg kontrak-nakoming kontrolering 

•:• Beplan en hou toesig oor Oordrag/Nasorg verlof 

•:• Hou toesig oor elektroniese huis-monitering 

•:• Voer interne dwelmtoetsing uit 

•:• Hou toesig oor Oordrag/Nasorgprogram 

<• Hou toesig oor inname van persoonlike besittings (lnternet:http:// 

pol ksheriff. org/jobs/descri ptions/1508sr. htm I). 
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4. Samevatting 

Die personeel wat in 'n boot camp werksaam is, is 'n belangrike element in die 

sukses van die boot camp-program. Die keuse van personeel moet daarop gerig 

wees om die regte persoon in die regte betrekking aan te stel. 

Weens die feit dat boot camps deel van die korrektiewe veld is, moet die kern van 

die personeel oor grondige korrektiewe agtergrond beskik. Personeel moet 

liggaamlik fiks wees, omdat die program fisies veeleisend is. 'n 

Onderhoudsproses skep die geleentheid om aansoekers ten opsigte van verbale 

vaardighede, besluitneming en voorkoms te keur, omdat die rolmodel-konsep die 

grondslag van 'n boot camp-program vorm. Voorts moet personeel standaarde 

kan bepaal en afdwing, inwoners met respek kan behandel en oor hoe integriteit 

beskik. 

Voor-indiensopleiding is belangrik vir boot camp-personeel, omdat dit hulle 

vertroud maak met die konsepte, doelwitte en struktuur van 'n boot camp-program. 

Met voor-indiensopleiding word instrukteurs met kennis en vaardighede toegerus 

wat daarop gemik is om jeugdige oortreders te rehabiliteer. Personeel moet ook 

liggaamlik fiks wees, gesien in die lig dat die program fisies veeleisende aktiwiteite 

insluit. Gedurende opleiding leer personeel om in groepe saam te werk, reels en 

prosedures te gehoorsaam, spanning te beheer en beradings- en 

onderwystegnieke. Hulle word aan dieselfde program onderwerp as wat vir die 

jeugdiges in die boot camp gebruik gaan word. Hierdeur ontwikkel hulle 'n begrip 

van die perke wat aan die jeugdiges gestel sal kan word. 

Reels geld ook ten opsigte van kleredrag en voorkoms. Dit is belangrik dat 

personeel altyd netjies is, omdat hulle as rolmodelle vir die jeugdiges dien. 

Netheid kweek ook trots en selfrespek. 

Voorts leer personeel ook om deur middel van goeie leierskap en kommunikasie 

'n verhouding en verbintenis met die jeugdiges te bou. Jeugdiges kan slegs 

omvorm word as hulle die instrukteur vertrou en respekteer. Personeel moet deur 
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hul optrede aanvaarbare sosiale waardes soos eerlikheid, menseregte, 

regverdigheid en deernis by jeugdiges vestig. 

Potensiele instrukteurs moet oor dapperheid, opregtheid, bekwaamheid en 

toegewydheid beskik. Deur hierdie waardes in die boot camp-program toe te pas, 

ontwikkel 'n sterk bondgenootskap tussen die instrukteur en jeugdiges, omdat die 

instrukteur as rolmodel hierdie waardes uitleef. 

lndiensopleiding vir personeel is noodsaaklik, omdat dit 'n vaslegging is van dit 

wat in voor-indiensopleiding geleer is. Alleenlik met indiensopleiding kan die 

metodes van onderrig en standaarde van opleiding in stand gehou word en die 

doelwitte van die program nagestreef word. 

Ten laaste moet bestuur daarteen waak dat personeel nie uitbrand nie, omdat dit 

personeel se vermoe om te inspireer, te motiveer en hul werkverrigting be"invloed. 

Uitbranding kan verhoed ofverminderword deur plooibare skedules op te stel, na 

personeel se voorstelle te luister, deur 'n voorbeeld te stel en lesingsplanne of 

enige spesifikasies met betrekking tot indiensopleiding op aanvraag beskikbaar 

te he. Personeel moet altyd voel dat daar na hulle omgesien word en dat hul 

idees ook in ag geneem word. Alleenlik as alle personeel in 'n boot camp-program 

saamwerk, kan die doelwitte van die program bereik word. 
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HOOFSTUK5 

Evaluering van boot camps vir jeugdiges 

1. lnleiding 

Uit die voorafgaande bespreking is gesien dat boot camps gebruik word as 'n 

vorm van korttermyn skok-aanhouding. Boot camp-programme word oor die 

algemeen as 'n goedkoper alternatief vir gevangenisstraf aangebied, wat 

oorbevolking in gevangenisse kan verminder. Verskeie programme is op die 

teorie gebaseer dat fisiese inspanning en die militere dissipline, beide die 

liggaamlike toestand van oortreders sal verbeter en orde en dissipline in hul 

lewens teweegbring. Die meeste boot camp-programme bied ook addisionele 

komponente soos berading en onderrig, wat ook beskou word om oortreders se 

kanse op sukses na vrylating te verbeter (Anderson et al, 1999:25). 

Die vraag of hierdie vorm van straf 'n effektiewe alternatief tot tradisionele vorms 

van aanhouding is, word nog oor bespiegel. Tot op hede is dit nie bekend of boot 

camps geldelike besparing meebring, oorbevolking in gevangenisse verminder of 

residivisme voorkom nie. Hoewel sekere kundiges optimisties is, is daar egter 

geen konkrete bewyse om die gronde daarvan te ondersteun nie (Anderson et al, 

1999:26). 

Voorts is dit 'n gekompliseerde aangeleentheid om korrektiewe strategiee te 

evalueer. Verskeie vrae moet gevra word en nie net "Is die program effektief?" 

nie. Weens die feit dat boot camp-bevolkings dikwels heterogene versamelings 

van oortreders is, bemoeilik dit navorsing oor evaluering (Courtless, 1998:346). 

In die hoofstuk gaan voorts 'n evaluering van boot camp-programme gedoen word 

op grand van navorsing wat op verskeie tipes boot camp-programme gedoen is, 

aan die hand van die doelwitte wat met boot camp-programme bereik wil word, nl. 

die vermindering van oorbevolking in gevangenisse, finansiele besparing en om 
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residivisme te voorkom of te verminder. Voorts gaan ook gekyk word of boot 

camps ander positiewe invloede op oortreders het. 

2. Boot camps en die vermindering van oorbevolking in gevangenisse 

Soos in hoofstuk 2 aangedui is, is een van die hoofdoelwitte van boot camps om 

'n alternatief vir gevangenisstraf te verskaf, wat oorbevolking in gevangenisse 

aansienlik sal verminder. 

Hierdie doel kan in die volgende gevalle bereik word: 

•) As oortreders wat andersins inwoners in korrektiewe instellings sou wees in 

boot camps geplaas word. 

•) lndien oortreders wat aan boot camps toegewys is, die program suksesvol 

voltooi en nie daaropvolgend ge·institusionaliseer word nie 

•) lndien oortreders, wat nie onder normale omstandighede opgesluit sou word 

nie, tot boot camp gevonnis word. Hierdie moontlikheid is 'n werklikheid, 

weens die geneigdheid van widening the net, as 'n nuwe korrektiewe 

strategie beskikbaar is (Courtless, 1998:351; Anderson, 1998: 125; 

MacKenzie & Souryal, 1991 :92). 

Die teendeel is egter dat deur te veel oortreders toe te laat wat andersins op 

proefdiens sou wees, 'n toename in die gebruik van gevangenisbeddens kan 

teweegbring, indien daardie oortreders in die boot camp-program misluk of uitsak 

en dan in die gevangenis beland. Dit sal die oorbevolkingsprobleem in 

gevangenisse vererger. Dieselfde geld as boot camp-graduandi in groat getalle 

hul nasorgvoorwaardes verbreek en in die gevangenis beland (Courtless, 

1998:351; Anderson, 1998:125). 

MacKenzie en Souryal (Anderson, 1998:125) dui daarop dat boot camps 

aansienlike bedbesparings kan meebring tot die mate wat oortreders, wat 

andersins tot gevangenisstraf gevonnis sou word, opgeneem word, in teenstelling 

met proefdienste, en voor graduering daarvan weerhou word om geskors te word 

of uit te sak en dan langer tydperke in die gevangenis uitdien (Anderson, 

1998:125). 
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Die uitwerking van 'n boot camp-program op institusionele oorbevolking is gelee 

in die werking van verskeie faktore: 

•> Die aantal deelnemers en grootte van die boot camp in verhouding tot die 

totale gevangenisbevolking. 

•) Die moontlikheid dat deelnemers andersins in gevangenisskap sou wees. 

•) Die koers van program-voltooiing. Bestuurders moet die koers waarteen die 

program voltooi word, verhoog. Terughouding hang af van die sorg 

waarmee bestuurders wenslike inwoners keur, deur swak kandidate te 

identifiseer voordat hulle toegelaat word. 

•) Die verskil tussen werklike tyd in die gevangenis en boot camp uitgedien. 

lndien 'n program te lank is, is die kanse grater dat oortreders kan uitsak. 

•) Die mate waartoe dril-instrukteurs en onderwysers bereid is om oortredings 

van dissipline en mislukkings in liggaamlike opvoeding, militere dril en 

misbruik van afhanklikheidsvormende stowwe-behandeling oar te sien. Die 

kwessie vereis die fyn balans van dissipline, beloning en 

vergewensgesindheid vir 'n bevolking wat met 'n swaar las van fisiese, 

geestelike en emosionele probleme arriveer. Sommige boot camp

bestuurders vind dit nuttig om recycle of restart-programme in te stel wat 

aan stadige leerders 'n ekstra week of twee van remedierende hulp verleen. 

•> Die bepaling van eienskappe van diegene wat die program voltooi teenoor 

diegene wat dit nie voltooi nie. 

•> Die koers van oortreders uit elke tipe program vrygelaat wat na die 

gevangenis terugkeer (Cronin & Han, 1994:41; Anderson, 1998: 126; 

Anderson et al, 1999:25; Zhang, 1998:323). 

Om dus die uitwerking op oorbevolking in gevangenisse te verhoog, moet die 

program versigtig en deeglik beplan wees, groot in verhouding tot die res van die 

institusionele stelsel wees, oortreders behandel wat andersins elders in 

gevangenskap sou wees, deelnemers moet gradueer, minder tyd moet in die boot 

camp as in die gevangenis deurgebring word en deelnemers moet nie na die 

gevangenis terugkeer nie (Cronin & Han, 1994:41; Anderson, 1998: 126). 

Volgens MacKenzie (Anderson, 1998: 125) is die beste manier om hierdie 
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campers gradueer nie en na die gevangenis oorgeplaas word, 'n 25 persent 

uitsakkoers nie buitensporig is nie. Boot camp-mislukkings dra dus nie by tot die 

gevangenisbevolking ontploffing nie (Cronin & Han, 1994:41-42; Courtless, 

1998:352). 

'n Opname in 1989 het egter getoon dat ongeveer net die helfte van inwoners wat 

vir boot camp-programme gekeur word, dit voltooi. Gevolglik is die koers vir 

terugkeer na die gevangenis nie beter as die nasionale gemiddeld vir die meeste 

programme oor 'n drie-jaar opvolg-periode nie (Courtless, 1998:352). 

Burns en Vito (Courtless, 1998:352) het die net widening effect in Alabama se boot 

camp-program ondersoek. Nadat boot campers, paroolgevalle en 'n groep in 

gevangenskap vergelyk is, het hulle tot die gevolgtrekking gekom dat daar geen 

net widening was nie. Persona wat tot boot camp gevonnis is, was jong, eerste 

oortreders met geen vorige dwelmgeskiedenis of persoonlike dwelmprobleem nie. 

Die boot campers het aan die beskrywing van die teikengroep, soos deur 

wetgewing bepaal, voldoen. Hulle was eerste-, nie-geweldadige oortreders. Dus, 

as die boot camp-program nie in werking was nie, sou hulle in die gevangenis 

gewees het. 

In 'n opname in Florida is egter bevind dat die teikengroep, soos deur wetgewing 

bepaal, voor die bekendstelling van die boot camp-sanksie byna met sekerheid 

op proefdiens geplaas sou word en dus nie tot die gevangenisbevolking sou 

bygedra het nie. Hierdie mening is daarop gebaseer dat min boot camp

oortreders in Florida op proefdiens geplaas is en dat nog minder van diegene wat 

wel daarop geplaas is, voorwaardes verbreek het (Courtless, 1998:352). 

Doris MacKenzie (Courtless, 1998:352) waarsku dat sommige beamptes in 

regspleging boot camp as 'n benadering sien om oortreders, wat andersins op 

proefdiens sou wees, te beheer. Hiervolgens oefen die boot camp-program dus 

nie 'n invloed op die vermindering in gevangenisbevolkings uit nie. 

In 'n studie oor Alabama is gemeld dat die 720 beddens wat as gevolg van die 

boot camp-program beskikbaar geraak het, die gevangenisstelsel in staat gestel 

het om hierdie aantal inwoners wat in plaaslik gevangenisse gehuisves was, toe 
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te laat. Dus is oorbevolking op plaaslike vlak verminder (Courtless, 1998:352). 

Volgens Anderson et al (1999:27) is in 'n studie van die Alabama Disciplinary 

Rehabilitation Unit-program gepoog om eienskappe van oortreders wat die 

program sal voltooi, te bepaal. Die vermoe om voltooiing van die program te 

voorspel is belangrik om die doelwit van oorbevolking in gevangenisse te bereik. 

Die resultate het egter getoon dat die vlak van dwelmmisbruik nie die koers van 

voltooiing of mislukking van boot camp-deelnemers be"invloed nie. Die studie was 

dus nie in staat om die uitwerking van boot camps, om oorbevolking in 

gevangenisse te verminder, te bevestig of weerle nie. Die potensiaal bestaan 

egter as vasgestel is dat sodanige programme effektief in die vermindering van 

residivisme is. Om hierdie programme meer effektief te maak, sal vereis dat na 

wyses gekyk word waarop mislukkings verminder kan word, aangesien boot camp

voltooiing betaken dat 'n inwoner nie vir langer as 4 maande tot die gevangenis 

gevonnis sal word nie, in teenstelling tot die normale vonnis van 24 tot 36 

maande. Die tydperk van gevangenisverblyf veroorsaak 'n stapel-effek, wat 

oorbevolking net kan verhoog. 

Dale Parent (Anderson, 1998: 127) het 'n simulasie-model ontwikkel om die 

uitwerking van boot camps op bedruimte in gevangenisse te bepaal. Dit het die 

koers van werklike plaasvervanging van beddens in gevangenisse, 

terughoudingskoers, kapasiteit, lengte van program in vergelyking met gewone 

gevangenistydperke en die koers waarmee boot camp-graduandi, wat weer 

oortree, na die gevangenis terugkeer. 

Daar is bevind dat die belangrikste faktor vir oorbevolking in gevangenisse die 

waarskynlikheid is dat deelnemers in die gevangenis sou wees as die boot camp

program nie bestaan het nie. In die besonder is bevind dat indien inwoners tot 'n 

200-bed boot camp met 'n 90 dae program net 'n 10 persent waarskynlikheid van 

gevangenisstraf het, die kamp 'n behoefte vir 502 bykomende gevangenisbeddens 

sal genereer. Die model veronderstel dat 30 tot 40 persent inwoners 6f uit die 

program ontslaan sal word 6f vrywilliglik daarvan sal onttrek. lndien die 

waarskynlikheid vir gevangesetting aanvanklik laag is, vermenigvuldig 

programdeelnemers wat misluk spoedig tot 'n aansienlike groep nuwe 
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aangehoudenes, van wie die meeste glad nie in die gevangenis sou wees as die 

boot camp nie bestaan het nie. 

Die studie het getoon dat vir boot camps met tipiese koerse van 

programdeelnemer-mislukking en -terugkerings na die gevangenis na vrylating, 

die waarskynlikheid van aanvanklike gevangesetting omtrent 80 persent moet 

wees vir die program om geen uitwerking op bedruimte in gevangenisse uit te 

oefen nie. Daar is egter bevind dat groat boot camps, wat net oortreders in 

gevangenisse opneem, 'n beduidende uitwerking op oorbevolking in gevangenisse 

kan uitoefen (Anderson, 1998: 127). 

Die grondslag is dat goed ontwerpte boot camp-programme die behoefte vir 

bedruimte in gevangenisse kan verminder. Dit moet op 'n wyse gedoen word wat 

die publiek sal ondersteun en, in vergelyking met gevangenisse, inwoners een of 

ander positiewe ervaring sal bied wat later vrugte mag afwerp (Anderson, 

1998:127). 

Anderson et al ( 1999: 118) vermaan dat boot camp as vonnis nie net oorweeg 

moet word weens die bekostigbaarheid daarvan nie. Dit sal nutteloos wees om 

'n oortreder aan boot camp te onderwerp net om die staat geld te bespaar. Die 

eindresultaat kan bewys om rampspoedig te wees as die staat noodwendig meer 

geld moet spandeer, omdat oortreders nie gerehabi I iteer of verander deur die boot 

camp-ondervinding is nie. lndien onveranderd sal hierdie oortreders weer in die 

stelsel opgeneem word en daardeur die staat dubbel soveel kos. Die boot camp

vonnis moet met die uitsluitlike doel om die oortreder te hervorm, opgele word, of 

die staat loop die risiko om 'n oorlaaide begroting verder te belas. 

3. Boot camps en die vermindering van kostes 

Volgens Cronin & Han (1994:42) is dit moeilik om data in verband met kostes van 

verskillende state te interpreteer of betekenisvolle vergelykings te tref, omdat 

verskillende metodes van rekeningkundige verwerkings gebruik word. 

Courtless (1998:353) konstateer ook dat daar verwag word dat koste-effektiwiteit 

van boot camp-programme sander veel moeite bereken kan word, maar dit is egter 
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nie die geval nie. Dit is ongetwyfeld moontlik om die daaglikse-, maandelikse- en 

jaarlikse koste per inwoner in 'n boot camp te bereken. Dit is oak vanselfsprekend 

dat kostes hoer vir meer intensiewe en multi-vlak boot camp-programme sal wees. 

Deur slegs militere dissipline, liggaamlike oefening en harde werk aan te bied sal 

minder kos as die byvoeging van opvoedkundige- en beroeps-elemente en 

dwelmberading tot die boot camp-program. Voorts is dit oak nodig dat boot camp

kostes met die kostes van ander korrektiewe maatstawwe vergelyk word. 

Hierdie vergelyking kan nie bloot op die basis van per inwoner koste van boot 

camp-inwoners teenoor die kostes van gewone gevangenskap gemaak word nie. 

Koste-faktore wat in berekening gebring meet word is die tydperk van aanhouding 

en die kostes van nasorgtoesig. Nasorg is dikwels, as dit verskaf word, meer 

intensief vir boot camp-graduandi as vir parool- en proefgevalle. Die koers van 

boot camp-mislukkings meet oak in berekening gebring word as 'n sinvolle 

vergelyking getref wil word. Die net widening-probleem dra oak by tot die 

vermeerdering van uitgawes vir oortreders wat nie in boot camps meet wees nie 

(Courtless, 1998:353). 

Volgens die General Accounting Office (GOA) se verslag is die meeste state van 

mening dat boot camps net soveel of meer per dag kos as aanhouding elders. 

Van die 16 state wat kostevergelykings aan die GOA verskaf het, is 9 state van 

mening dat boot camps meer kos en 7 state dat die koste ongeveer dieselfde is. 

Koste-besparings spruit voort uit die feit dat boot camp-deelnemers minder tyd in 

aanhouding as hul deelgenote in die gevangenis deurbring (Cronin & Han, 

1994:42). 

Aansluitend konstateer Burns (Anderson et al, 1999:51) dat Arizona besparings 

van $51 miljoen oar 'n vyf jaar periode beraam het, Florida het besparings van 

$1.15 miljoen per jaar gerapporteer en Illinois besparings van $2.5 miljoen, weens 

korter verblyf in gevangenisse. 

In die General Accounting Office-verslag het vier state, nl. New York, Georgia, 

Florida en Louisiana, die koste-besparing wat met hul programme vereenselwig 

word, beraam. New York het stelselmatig oor 'n tydperk van vyf jaar van 
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evaluering, die prosedures vir die beraming van koste-besparings verfyn. New 

York het in 1993 'n besparing van $2.02 miljoen aan versorgings- en 

aanhoudingskostes vir elke 100 oortreders uit die boot camp vrygelaat, beraam, 

wat tot op daardie stadium 'n totaal van oor die $124 miljoen beloop het. 

Bykomend is evalueerders van mening dat, sander die program, die staat 'n 

bykomende 1,540 beddens sou moes voorsien, teen 'n koste van nagenoeg $102 

miljoen. Die New York-beramings neem nie die waarde van gemeenskapsdiens 

wat deur die inwoners verrig is, wat 800,000 werk-ure in 1992 beloop het, in 

berekening nie (Cronin & Han, 1994:42). 

Anderson ( 1998: 139) konstateer dat die New York-program die staat aansienlike 

koste bespaar. Boot camps kos $60.39 per inwoner per dag, in vergelyking met 

$51.86 in 'n minimum-sekuriteit gevangenis en $56. 72 in 'n medium-sekuriteit 

gevangenis. Die Department of Corrections bereken die gemiddelde verblyf van 

inwoners uit boot camps vrygelaat op 216 dae, in teenstelling met 546 dae as 

hulle nie na die boot camp-program afgewend was nie en hul tyd in die 

gevangenis moes uitdien. Op hierdie basis beraam die departement 'n netto 

bedryfskoste-besparing vir die gevangenisstelsel van $224. 7 miljoen vir die 

10,927 suksesvolle graduandi tussen 1987 en 1994, 'n syfer wat die ekstra koste 

van boot camp-dae vir die 6,424 wat voor graduering die program verlaat het, in 

berekening bring. Die departement beraam addisionele besparings van $124 

miljoen as die koste van gevangenisbeddens wat as gevolg van die program nie 

nodig was om tot die stelsel bygevoeg te word nie en $5.9 miljoen weens die 

verminderde terugkeerkoers van boot camp-graduandi. Die algehele besparings 

vir die eerste sewe jaar van die program se bestaan beloop $354.6 miljoen. 

MacKenzie, Gould, Riechers en Shaw (Anderson, 1999:51) is ook van mening dat 

boot camps die staat geld bespaar, omdat dit goedkoper is om boot camp

deelnemers as gewone gevangenisinwoners te versorg. Hierdie alternatief spaar 

die staat jaarliks miljoene dollar deur gedeeltelik die behoefte van die staat om 

meer gevangenisse te bou, te verlig. 

Evalueerders van die Louisiana-program, wat dieselfde program-benadering as 

New York gebruik, reken jaarlikse besparings van ongeveer $1.6 miljoen aan die 
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boot camp-program toe. Florida bied 'n konserwatiewe beraming van $1.25 

miljoen besparing vir die finansiele jaar 198711988 (Cronin & Han, 1994:42). 

Georgia het beraam dat die gemiddelde koste per oortreder in hul Special 

Alternative Incarceration ( SA/)-program, die oorspronklike prototipe vir Georgia se 

huidige boot camp-program, $5,219 per oortreder was, insluitend die kostes van 

daaropvolgende proefdienste. Dit maak die program goedkoper as verskeie ander 

institusionele alternatiewe, bereken vanaf $7,913 tot $19,861 per oortreder, maar 

duurder as intensiewe toesig alleen ($2,279) of plasing in 'n afwending-sentrum 

($4,279). Georgia-evalueerders het nie beraam hoe SA/-deelnemers tussen die 

ander alternatiewe toegedeel sou word as SA/ nie beskikbaar was nie, of algehele 

koste-besparings vir die program bereken nie (Cronin & Han, 1994:42). 

Die Alabama boot camp-program blyk ook aansienlike besparings teenoor gewone 

gevangenisstraf te toon. 'n Hoofrede wat vir die besparings aangevoer word, is 

dat boot camp die tydperk wat oortreders in aanhouding is aansienlik verminder. 

Terwyl die daaglikse koste per inwoner van boot camp nie veel van inwoners in 

die gewone gevangenis mag verskil nie, bring die verminderde tydperk van 

aanhouding die verskil teweeg. Net soos in die geval van die New York-program, 

moet addisionele kostes, indien enige, van nasorgtoesig vir boot camp-graduandi 

ook bygereken word (Courtless, 1998:353-354). 

Dale Sechrest (Courtless, 1998:354) kom tot die slotsom, na beoordeling van 

verskeie studies oor boot camp-programme, dat syfers eenvoudig nie die 

opvatting steun dat dit minder kos om hierdie programme te bedryf nie, want 

kostes is dieselfde. Redes vir die gevolgtrekking is dat 'n aantal boot camp

fasiliteite intensiewe opvoedkundige- en beradingsprogramme verskaf wat baie 

gevangenisse nie doen nie. Bykomend dui evaluerings van sommige boot camps 

daarop dat oortreders wat gekeur is, net sowel op proefdiens geplaas kon wees, 

met gevolglike aansienlike besparings. 

'n Belangrike hersiening van literatuur oor boot camps deur Osler (Courtless, 

1998:354) het ook daarop gedui dat die koste om 'n boot camp te bedryf hoer is 

as om 'n gevangenis te bedryf. As vonnistydperk-vergelykings egter gemaak 
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word, bring die korter tydperk wat die inwoner in die boot camp deurbring 

aansienlike besparings mee. 

'n Koste-veranderlike wat selde in berekening gebring word is voorverhoor

aanhouding van oortreders wat kandidate vir boot camps is. In 'n opname is 

bevind dat die koste van boot camps meer as die van gewone aanhouding sal 

wees, as gevolg van bykomende tyd wat oortreders in aanhouding is terwyl die 

keuringsproses diegene uitsoek wat nie vir boot camp geskik is nie (Courtless, 

1998:354). 

Al die beskikbare bewyse aangaande die vermindering van kostes en 

oorbevolking hou net met state-level-programme verbarid. Onder plaaslike 

programme vir volwassenes en jeugdiges blyk daar sommige te wees wat groat 

genoeg is om institusionele bevolkings te be"invloed. Die mate waartoe hulle egter 

aan die ander sleutel-kriteria vir besparing van bed-ruimte en kostes voldoen, is 

onbekend. Die General Accounting Office kom tot die slotsom dat die huidige 

(1993) boot camp-program vir Federale-gevangenes, wat plek vir slegs 0.5 

persent van Federale-gevangenes het, te klein is om oorbevolking of kostes 

merkbaar te be"invloed (Cronin & Han, 1994:43). 

Bedryfskostebesparings soos bereken volgens die New York boot camp-program 

laat bestuurders van boot camps toe om meer filosofies aangaande residivisme 

en die algehele waarde van boot camp-programme te dink. Deur aan inwoners 

'n positiewe ervaring te verskaf, hulle te forseer om hul verslawing en misdadige 

gedrag te aanvaar, hulle toe te laat om onder heilsame omstandighede werklike 

sukses te smaak, blyk 'n goeie ding te wees, hoe lank die invloed daarvan oak al 

mag hou (Anderson, 1998:139-140). 

Volgens Anderson et al (1999:59) kan 'n ironie van boot camp-programme wees 

dat dit die onbedoelde uitwerking het om meer te kos, omdat diegene wat 

geresidiveer het 'n gewone gevangenisstraf in die gesig staar. Gevolglik is daar 

kostes vir beide die boot camp-ondervinding en 'n tradisionele vonnis. 
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Die Cumberland County Physical Training Program bring moontlik die mees 

verrassende kostebesparing mee. Dit blyk die goedkoopste boot camp-program 

te wees, deurdat dit geen kostes vir die korrektiewe stelsel teweeg bring nie. Die 

dril-instrukteur verskaf sy dienste gratis en die West Fayetteville Rotary Club 

verskaf die deelnemers se kleredrag. Die opleidingsfasiliteit, hetsy somer, winter, 

sonskyn of reen, is die parkeerterrein van die hofgebou (lnternet:http://www.post

gazette.com/headlines/ 19990907kkids2.asp). 

4., Boot camps en die vermindering van residivisme 

4.1 Residivisme en groepe in die algemeen 

Wallerstedt (Anderson et al, 1999:73) voer aan dat weens 

veiligheidsbehoeftes en 'n begeerte om hoe vlakke van residivisme te 

beheer, die voorkoming en vermindering van residivisme nog altyd 'n 

belangrike doelwit van verskeie korrektiewe programme en van groot belang 

vir beleidmakers, bewindvoerders en regsplegingkundiges was. As sulks is 

residivisme belangrik, omdat baie van die oortreders wat vrygelaat word na 

die gevangenis sal terugkeer. Die United States Department of Corrections 

beraam dat byna 30 persent van oortreders wat vrygelaat word na die 

gevangenis terugkeer vir 6f die pleeg van 'n bykomende misdaad 6f 'n 

tegniese verbreking (MacKenzie et al, 1995:327). 

Menige navorsers is van mening dat die mees algemeen gebruikte kriteria 

om die invloed van korrektiewe programme te evalueer, residivisme is 

(MacKenzie et al, 1995:329). 

Courtless (1998:347) en MacKenzie et al (1995:329) konstateer dat gegewe 

die snel vermenigvuldiging van boot camp-programme en die feit dat die 

vermindering van residivisme een van die hoofdoelwitte van menige 

programme is, dit ietwat verrassend is dat daar relatief min empiriese 

navorsing bestaan wat dit moontlik maak om enige, maar die mees versigtige 

waarnemings aangaande residivisme-koerse van boot camp-graduandi te 

maak. Bykomend is boot camp-programme so nuut in die korrektiewe veld 
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dat gevolgtrekkings moontlik nie veel kan help om te bepaal of boot camp

programme 'n langdurige uitwerking op residivisme het nie. Voorts is 

residivisme onderworpe aan 'n aantal verskillende omskrywings- en 

evalueringskriteria. 

Cullen et al (MacKenzie et al, 1995:329) waarsku ook, na bestudering van 

sommige van die studies, dat die resultate met omsigtigheid beskou moet 

word, weens metodologiese probleme. 'n Besondere belangrike punt van 

kritiek het gesentreer om die nalating van hierdie pogings om op 

eksperimentele ontwerpe in die vergelykende groepe staat te maak. Hierdie 

probleem word vergroot deur die gebrek aan statistiese kontroles vir 

potensiele belangrike veranderlikes (soos die intensiteit van toesig in die 

gemeenskap ), waarvan die vlakke tussen vergelykende groepe verskil. 

Cronin & Han ( 1994:43) is egter van mening dat om te bepaal of boot camps 

residivisme beTnvloed, die ideale benadering is om resultate tussen 

aangehoudenes wat lukraak na 6f 'n boot camp 6f na 'n alternatief soos 'n 

gewone gevangenis toegewys is, te vergelyk. lndien behoorlik uitgevoer 

verseker hierdie benadering dat die groepe wat vergelyk word eenders voor 

blootstelling aan die program was en dat dit dus die program is wat vir enige 

verskille in resultate verantwoordelik is. Daar is ongelukkig baie praktiese 

struikelblokke in lukrake toewysing en geen van die voltooide evaluerings 

het daarvan gebruik gemaak nie. Al hierdie evaluerings is gevolglik 

blootgestel aan die kritiek dat die vergeleke groepe aanvanklik verskillend 

was of dat daar een of ander vooroordeel by keuring was. Dit kan 

byvoorbeeld beteken dat boot camp-deelnemers meer gemotiveerd as ander 

groepe was of dat hulle minder van 'n korrektiewe uitdaging ingehou het. 

Bykomend gebruik evalueerders dikwels slegs boot camp-graduandi as die 

kontrolegroep en skakel daardeur die invloed van mislukkings of uitsakkings 

uit (Cronin & Han, 1994:43). 

Tot dusver, met die besorgdhede aangaande die ontwerpe van evaluerings 

buite rekening gelaat, is daar geen gebiedende bewys dat boot camp

deelnemers minder as die groepe met wie hulle vergelyk is, residiveer nie 
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(Cronin & Han, 1994:43). 

MacKenzie (Courtless, 1998:348) is ook van mening dat boot camp 

residivisme-koerse soortgelyk is as die van kontrolegroepe wat 'n langer 

tydperk in 'n tradisionele gevangenis of proefdiens uitdien. Sy dui daarop 

dat om boot camp-graduandi in die gemeenskap te her-integreer, sodanige 

oorweldigende probleme mag inhou dat positiewe verandering wat tydens 

aanhouding bewerkstellig is, nie gehandhaaf kan word nie. 

Courtless (1998:348) konstateer ook dat hierdie stelling versigtig oorweeg 

moet word. Deur aangehoudenes vir etlike maande in 'n streng militere 

omgewing in te perk en daarna in hul vorige gemeenskappe, wat gewoonlik 

die algehele teenstelling van militere gemeenskappe is, vry te laat, 

onoorkomelike aanpassingsprobleme kan oplewer. Hiervolgens dring 

menige voorstanders van boot camp-aanhouding gevolglik op intensiewe 

nasorgtoesig aan. lntensiewe toesig het egter groter koerse van verbrekings 

as gewone toesig tot gevolg. 

Hoewel boot camps suksesvol mag wees, voer kritici aan dat die dissipline 

wat aangewakker word dikwels deur die reels van die strate vervang word 

as oortreders vrygelaat word (lnternet:http://home.earthlink.net.-ehumes/ 

oncamp.htm). 

Anderson et al (1999:99) dui daarop dat van die grootste kritiek op boot 

camp-programme gemik, is dat nadat oortreders hul vonnis voltooi, hulle na 

dieselfde wanfunksionerende gemeenskappe waar hulle gearresteer is, 

terugkeer en van hulle verwag word om dieselfde kriminogene faktore, wat 

hulle nie in staat was om v66r vonnis tot boot camp te vermy nie, te ontwyk. 

Kritici voer aan dat hierdie benadering onrealisties is tensy 

proefdiensgevalle van toereikende toesig, berading, monitering en sinvolle 

werkvaardighede voorsien word en die geleentheid gegun word om na 

vrylating in die arbeidsmark deel te neem. lndien hulle nie die geleentheid 

gebied word om te kan werk nie, kan hoer koerse van residivisme 'n 

onvermydelike gevolg wees. Kritici argumenteer dus dat werkverskaffing en 

behoorlike nasorgverskaffing oortreders van 'n voortgesette misdadige 
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lewenswyse kan weerhou. 

Nasorgprogramme is deel van 'n kontinuum van sorg wat in 'n uitgebreide 

diensleweringstelsel ingesluit is en is van deurslaggewende belang vir 

effektiewe her-inskakeling in die gemeenskap. Nasorg monitor die jeugdige 

en vergemaklik die oorgang van die terapeutiese proses na die gemeenskap. 

Die fokus van nasorg is om die jeugdige te ondersteun in die gebruik van 

nuwe besluitnemingstegnieke en toekomstige misdadige- of skadelike 

gedrag uit te skakel. Nasorg is die deel van die behandelingsplan wat direk 

by die jeugdige se toekoms aansluit en moet 'n integrals deel van 

behandelingsbeplanning en die rehabilitasieproses uitmaak (Internet: http:// 

www.ysii.com/ac.htm). 

Bourque et al (Anderson et al, 1999:100) het in 'n studie van bestaande 

nasorgprogramme bevind dat van die 52 boot camps wat ondersoek is, slegs 

18 programme aangetoon het dat hulle nasorgbepalings in plek het wat 

spesifiek op boot camp-bevolkings gemik is. Die gevolg is dat deelnemers, 

in state waar nasorgbepalings ontbreek, terugkeer na die gemeenskappe 

vanwaar hulle gekom het en nie van bystand of toesig voorsien word nie. 

Ongelukkig vir die meerderheid boot camp-deelnemers eindig hul boot 

camp-ondervinding hier. Kritici voer aan dat dit die rede is waarom sommige 

boot camps misluk om residivisme te verminder. In teenstelling staar 

oortreders wat van nasorgbepalings voorsien word streng programme in die 

gesig, wat hulle bystaan en ondersteun in die terugkeer na hulle onderskeie 

gemeenskappe. 

David Stance (lnternet:http://www.post-gazette.com/headlines/ 

19990907kkids2.asp), 'n afgetrede weermagsersant wat die boot camp in 

Pueblo, Colorado, bedryf, is van mening dat die program meer effektief sou 

wees indien dit opgevolg sou word met residensiele nasorg. Tagtig persent 

van die deelnemers wat die program bywoon ervaar 'n houdingsverandering, 

maar wanneer hulle na die gemeenskap terugkeer verval hulle in ou 

gewoontes en is alles verlore. 
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Studies oor boot camps in Maryland, Arizona, New Hampshire en Illinois, 

met nasorgbepalings, steun die standpunt dat oortreders aan wie 

nasorgdienste verskaf word, minder residiveer as diegene aan wie dit nie 

verskaf word nie. Residivisme-koerse van Baltimore boot camp-graduandi 

was laer, 19.6 persent, as die onder ander programme in Maryland. 

Soortgelyk het Arizona gerapporteer dat die terugkeerkoers van 12 persent 

gunstig teenoor 'n gevangenis residivisme-koers van 32 persent vergelyk 

het. New Hampshire het ook bevind dat boot camp-graduandi se 

residivisme-koers na twee jaar 'n lae 17 persent teenoor 47 persent van 'n 

groep gevangenes was. Illinois het ook gerapporteer dat na drie jaar, boot 

camp-graduandi 'n residivisme-koers van 21 persent gehad het, terwyl 

vergelykende groepe 'n gemiddelde koers van 34 persent gehandhaaf het. 

Nasorgbepalings maak moontlik die verskil tussen sukses en mislukking na 

vrylating (Anderson et al, 1999: 103). 

Aansluitend voer Austin (Anderson et al, 1999:103) ook aan dat 

nasorgbepalings 'n positiewe uitwerking kan uitoefen in die versterking van 

die voordele van boot camp, indien intensiewe toesig en dienste voortgesit 

word nadat oortreders vrygelaat is. 

MacKenzie (Courtless, 1998:349+355) en kollegas het in 'n studie die 

residivisme-koers van agt boot camp-programme ondersoek. Al die boot 

camp-programme het oor die basiese komponente van militere dril en 

seremonie, harde arbeid, liggaamlike opvoeding en streng reels en dissipline 

beskik. Daar was egter verskille ten opsigte van byvoorbeeld tydsduur, 

grootte, aantal uitsakkings voor graduering, tyd bestee aan terapeutiese 

aktiwiteite en vrywillige deelname (MacKenzie et al, 1995:330). 

Deur gebruik te maak van die aantal arrestasies en herroepings, in die 

vergelyking van boot camp-graduandi met boot camp-uitsakkers, 

proefgevalle en paroolgevalle, het hulle geen konsekwente patroon in die 

resultaat gevind nie. Aangesien programinhoud in boot camps aansienlik 

verskil, is dit problematies om resultate van een kamp te veralgemeen. 

Skommelinge in mislukking-koerse het juis geblyk van die beskikbaarheid 

van behandelingsdienste in boot camp-programme af te hang. 
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Ontmoedigende resultate het oak vir daardie programme geblyk wat bykans 

uitsluitlik op militere dissipline staat gemaak het om oortreders te behandel. 

Die verslag het bevraagteken of die militere komponent in boot camp

programme enige korrektiewe waarde tot die vermindering van residivisme 

het. 'n Beroep is gedoen op toekomstige navorsing om te ondersoek tot 

watter mate soortgelyke programme as boot camps, maar sander die basiese 

opleidingsmodel, residivisme minder of meer as boot camps sal verminder 

(MacKenzie et al, 1995:330). 

Volgens Anderson et al (1999:67) argumenteer sommige kundiges dat 

programme wat op militere basiese opleiding geskoei is, wat aggressiwiteit 

aanleer, nie 'n positiewe uitwerking op afskrikking of rehabilitasie, wat 

residivisme kan verminder, uitoefen nie. Daar word aangevoer dat hierdie 

programme oortreders meer geweldadig as v66r die kwasie-militere 

ondervinding kan maak. 

Anderson (1998: 136) konstateer egter, ten opsigte van die militere 

komponent van boot camp-programme, dat personeel by Lakeview van 

mening is dat militere dissipline dit vir 'n enkele berader moontlik maak om 

meer inwoners te bereik as in 'n tradisionele gevangenisprogram. Die 

militere komponent leer inwoners dat hulle hul liggame kan beheer, stil sit, 

stil bly, hulle ore oopmaak en luister. Wanneer inwoners geleer het om dlt 

te doen, vind die behandeling en opvoeding inslag en begryp hulle dit. 

Hierdie self-dissipline kan bydra om residivisme te verminder, omdat die 

gebrek aan self-dissipline gedeeltelik vir die plasing in boot camp 

verantwoordelik was. Die mening is dat na die kwasie-militere ondervinding 

die deelnemers dissipline, respek vir gesag en die vermoe om die regte 

besluite te kan neem sal he, wanneer hulle in die vrye gemeenskap vrygelaat 

word (Anderson et al, 1999:71). 

Georgia, wat die swakste mislukkingkoers onder boot camp-graduandi 

getoon het, se boot camp-program word gekenmerk as die een program wat 

min behandeling in die daaglikse skedule van aktiwiteite bevat. Bykomend 

word oortreders deur die hof tot die program gevonnis, min oortreders sak 
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uit, die daaglikse skedule behels net meer as agt aktiwiteits-ure (aansienlik 

minder as ander programme) en die meeste oortreders word op tradisionele 

proefdienste geplaas (MacKenzie et al, 1995:352). 

Residivisme-koerse vir boot camp-graduandi was beduidend laer gedurende 

opvolg-periodes wat wissel vanaf een tot vyf jaar, as vir oortreders wat in die 

gevangenis of onder intensiewe toesig geplaas is. Boot camp-graduandi het 

egter dieselfde as oortreders geplaas in afwending-sentrums gevaar, maar 

baie slegter as diegene wat op gewone proefdienste geplaas is. Die patroon 

het gedurende die eerste ses maande verskil, waartydens 'n paar van die 

gevangenis-groepe beter as boot camp-graduandi gevaar het, maar blykbaar 

was hierdie invloed tydelik. Die interpretering van die resultate word 

bemoeilik, omdat regters die bevoegdheid gehad het om oortreders tydens 

die evaluerings-periode vir boot camp te keur. Oenskynlik het hulle na mid

range-oortreders wat meer as proefdienste, maar minder as die gevangenis 

nodig gehad het, gesoek. In die algemeen val residivisme vir boot camp

graduandi tussen residivisme vir gevangenes en gewone proefdiensgevalle. 

Residivisme verskil nie van die van oortreders wat na afwendingsentrums in 

die gemeenskap toegewys is nie, maar is beter as die van oortreders wat 

aan intensiewe toesig toegewys is. Evalueerders van die Georgia-program 

het geen besliste afleidings uit die residivisme-ontleding gemaak nie. Teen 

die 5-jaar opvolgstadium het ongeveer die helfte van alle boot camp

graduandi egter na die gevangenis teruggekeer. Die vermoede bestaan dat 

die beklemtoning van militere opleiding, sonder ander terapeutiese 

beklemtoning, 'n sleutelbydraer tot hierdie negatiewe invloed is (Courtless, 

1998:349; Cronin & Han, 1994:43; Anderson, 1998:124-125; MacKenzie et 

al, 1995:352). 

Osler (Courtless, 1998:350) se hersiening van die navorsingsliteratuur het 

ook bevind dat Georgia se boot camp-program, een van die programme wat 

dikwels die meeste aangeprys word, teleurstellende resultate oplewer. Na 

'n drie jaar opvolg-studie is vasgestel dat daar min verskil in residivisme

koerse is tussen diegene wat na boot camp gestuur is en diegene wat 

tradisionele gevangenskap ontvang het. Die Georgia-navorsing het ook 
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bevind datjeugdige boot camp-deelnemers 'n slegter residivisme-rekord, as 

soortgelyke oortreders wat 'n meer tradisionele vonnis ontvang het, gehad 

het. 

MacKenzie (Anderson, 1998:124-125) het in 'n studie oor Georgia ook 

bevind dat ten spyte dat oortreders se houding ten goede verander het, 

hierdie verandering nie die koerse van residivisme in 'n wesenlike wyse 

verander het nie. 

In Florida het 25.3 persent van die eerste 281 graduandi van die boot camp 

na die gevangenis teruggekeer, teenoor 27 .8 persent van diegene in die 

kontrolegroep. Die terugkeerkoers vir oortredings was feitlik identies, terwyl 

boot camp-graduandi 'n hoer terugkeerkoers vir geringe oortredings en 'n 

laer koers vir die verbreking van proefdiensvoorwaardes gehad het. Die 

evalueerders het ook opgemerk dat her-gevangesetting vir nuwe oortredings 

geneig was om kort na vrylating, gemiddeld vier maande, vir beide groepe 

voor te kom. Her-gevangesetting vir geringe oortredings en tegniese 

verbrekings het eers later in die boot camp-groep voorgekom. Dit is dus 

moontlik dat die boot camp minder ernstige vorms van wangedrag vertraag 

of onderdruk het. 

Die laer residivisme-koers kan moontlik ook toegeskryf word aan die hoer 

intensiteitsvlakke van toesig in die Florida-program (Cronin & Han, 1994:44; 

MacKenzie et al, 1995:339). 

'n Studie aangaande residivisme van oortreders wat die Louisiana boot 

camp-program voltooi het, het gemengde resultate opgelewer. Die 

Louisiana-program, genoem IMPACT (Intensive Motivational Program of 

Alternative Correctional Treatment), is in 'n groter gevangenis gelee, maar 

van die algemene bevolking afgesonder. Die Louisiana-evaluering het 

probeer vasstel of die IMPACT-ondervinding tegniese verbrekings, wat 

tydens die periode van nasorgtoesig voorgekom het, be'invloed het en die 

mate waartoe die program residivisme verander het (Courtless, 1998:347). 

Die navorsing het spesifiek probeer om twee vrae te beantwoord: 

•:• Hoe goed het oortreders wat by dwelmmiddels betrokke is in die 
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program gevaar? 

•:• Hoe goed het boot camp-graduandi in die gemeenskap in vergelyking 

met ander oortreders op gewone parool en proefdienste gevaar? 

Die kriteria wat in die studie gebruik is was positiewe dwelmtoetse, 

arrestasies wat met dwelmmiddels verband gehou het, enige arrestasies, 

her-gevangesetting en verbreking van proefdienste of parool (Courtless, 

1998:348). 

Die studie het boot camp-inwoners se prestasie tydens 'n gemeenskap

toesigperiode ondersoek en met die prestasie van proefdiens- en 

paroolgevalle, wat nie 'n boot camp-ondervinding deurgegaan het nie, 

vergelyk. Die proefdiensgevalle het geen tydperk in die gevangenis 

uitgedien nie, terwyl die paroolgevalle in die kontrolegroep in 'n gewone 

gevangenisomgewing aangehou was (Courtless, 1998:348). 

IMPACT is 'n twee-fase program: aanhouding in 'n boot camp met harde 

arbeid, militere dril en fisiese opknapping, gevolg deur intensiewe 

nasorgtoesig in die gemeenskap. Bevindinge het die volgende ingesluit: 

+:• Arrestasie en herroeping vir tegniese verbreking was vir boot camp

gevalle hoer as vir die ander groepe, wat moontlik aan die hoe 

intensiteitsvlak van toesig toegeskryf kan word. 

+:• Arrestasies vir nuwe misdade en veroordelings was hoer vir diegene 

wat nie in die boot camp was nie. 

•:• Boot camp-graduandi en -mislukkings was nie noemenswaardig 

verskillend in hul koerse van mislukking nie (Courtless, 1998:348; 

MacKenzie et al, 1995:340). 

Cronin & Han (1994:44) konstateer ook dat evalueerders van Louisiana ten 

eerstens tot die slotsom gekom het dat die residivisme-koerse vir boot camp

graduandi en boot camp-mislukkings nie van mekaar verskil het nie. 

Tweedens het die ontleding te kenne gegee dat daar potensiele residivisme

verskille tussen boot camp-graduandi en die vergelykende groepe van 

parool- en proefgevalle voorgekom het. Die resultate wat tot die tweede 

bevinding gelei het, het egter volgens residivisme-metode verskil. 

Herroepingskoerse vir nuwe misdade was vir boot camp-graduandi laer as 
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vir die vergelykende groepe, maar herroepingskoerse vir tegniese 

verbrekings was hoer (MacKenzie et al, 1995:329-330). 

Derdens is voorgestel dat verskille in toesigvlakke in die gemeenskap tussen 

die groepe vir die verskille in herroepingskoerse verantwoordelik kon wees, 

hoewel 'n model wat ontwerp was om hierdie verskille gedeeltelik te beheer, 

nie die patrone verander het nie (MacKenzie et al, 1995:330). 

Die navorsers het tot die slotsom gekom dat boot camp-graduandi 

waarskynlik nie meer as kontrolegroepe van paroolgevalle, onder toesig in 

die gemeenskap sal slaag nie. Ongeveer 31 persent van boot camp

graduandi het onder toesig in die gemeenskap misluk en 38 persent is ten 

minste een keer gearresteer. Geen syfers is vir die kontrolegroepe 

beskikbaar gestel nie (Cronin & Han, 1994:44). 

Courtless (1998:348) konstateer dat dit moeilik is om hierdie resultate te 

interpreteer. Boot camp-graduandi is uit aanhouding onder intensiewe 

toesig van paroolbeamptes vrygelaat, terwyl die kontrolegroepe nie was nie. 

Deur boot camp as doel te gebruik om oorbevolking in gevangenisse te 

verminder, word nie bereik as herroepings vir tegniese verbrekings toeneem 

nie. Die net effect is dat dieselfde verhouding boot camp- as 

proefdiensgevalle na die gevangenis terugkeer. Hierdie toestand gee 

aanleiding tot die vraag wat die aard van voorwaardes vir intensiewe toesig 

behoort te wees en wat die verbreking daarvan betaken. Deur egter streng 

reels en voorwaardes vir nasorg vas te stel, sal onvermydelik tot hoer koerse 

van verbrekings lei. Voorts moet oak ondersoek word of hierdie reels en 

voorwaardes betekenisvol met die korrektiewe proses verband hou. 

Shaw en MacKenzie (Courtless, 1998:355) het na hul bestudering van die 

resultate van die Louisiana boot camp-program die volgende waarskuwing 

gerig. Daar mag 'n geneigdheid by beleidmakers wees om boot camp as 

behandeling te beskou wat in staat is om by dwelmoortreders die dissipline 

(of wat ook al veronderstel word) wat hulle ontbreek, wat veroorsaak het dat 

hulle met dwelmmiddels betrokke geraak het, aan te wakker. So 'n gedagte 

of idee word eenvoudig nie deur hierdie navorsing gesteun nie. 
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New York het die grootste aantal boot camp-graduandi, sowel as verskeie 

kontrolegroepe, virtot 36 maande opgevolg. Die kontrolegroepe het bestaan 

uit: 

•:• 'n Voor-boot camp-groep bestaande uit paroolgevalle wat aan die 

wetlike en demografiese kriteria vir boot camp-deelname voldoen het, 

maar na die gevangenis gestuur is voordat boot camp beskikbaar was. 

•:+ 'n Considered vir boot camp-groep wat aan die amptelike 

geskiktheidskriteria voldoen het, maar om een of ander rede nie 

toegetree het nie. 

•:• 'n Removed-groep wat uitgesak het of uit die boot camp verwyder en 

na 'n ander fasiliteit gestuur is. 

Manlike boot camp-graduandi het beter as die kontrolegroep gevaar, maar 

die verskille is statisties van belang slegs op die 12- en 24-maaride tydstipte. 

Op 12 maande is 89 persent van die boot camp-graduandi steeds in die 

gemeenskap, teenoor 85 persent van die voor-boot camp- en considered

groepe en 82 persent van die removed-groep. Teen 36 maande is die 

verskille kleiner: 51 persent van die graduandi is vry teenoor 49 persent van 

die voor-boot camp groep en 46 persent van die considered en die removed

groepe. Vroulike boot camp-graduandi is tot dusver nog net vir 12 maande 

opgevolg: 93 persent van hulle het in die gemeenskap gebly, teenoor 88 

persent van die voor-boot camp en removed-groepe en 90 persent van die 

considered groep (Cronin & Han, 1994:44). 

Die evalueerders het opgemerk dat boot camp-graduandi in die langtermyn

vergelykings slegter daaraan toe is, omdat meer van hulle as die 

kontrolegroepe op parool bly en daarom 'n grater risiko loop om na die 

gevangenis terug te keer weens die verbreking van paroolvoorwaardes. Dit 

het ook geblyk dat boot camp-graduandi waarskynlik na die gevangenis sal 

terugkeer weens die pleeg van nuwe misdade. Daar is egter baie ander 

verskille tussen boot camp-graduandi en kontrolegroepe en sommige 

verskille sal die boot camp-groep 'n voorsprong gee. Eweneens word al New 

York se boot camp-graduandi aan 'n spesiale nasorgprogram, na vrylating, 

toegewys. Dit is gevolglik moeilik om uit die evaluerings-ontwerp wat 
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gebruik is, te bepaal of enige meerderwaardigheid wat boot camp-graduandi 

oor kontrolegroepe het 'n gevolg is van die nasorgkomponent, die boot 

camp-fase of beide. lndien die resultate egter op sigwaarde in ag geneem 

word, is dit steeds duidelik dat baie boot camp-graduandi nie in die 

gemeenskap suksesvol is nie en dat die verskille tussen hulle en die 

kontrolegroepe mettertyd kleiner word en selfs heeltemal verdwyn. Wat 

veral interessant is, is die feit dat sukseskoerse van boot camp-graduandi en 

uitsakkers deur slegs 'n paar persentasiepunte geskei word (Cronin & Han, 

1994:44-45; Anderson, 1998: 125+139). 

Anderson ( 1998: 139) konstateer dat dit teleurstellende syfers is, gegewe die 

hewige beklemtoning van dwelmbehandeling en persoonlike rehabilitasie en 

die belegging in intensiewe parooltoesig vir graduandi. 

'n Studie van die Courts Regimented Intensive Probation Program is 

uitgevoer om houdingsveranderings en residivisme-uitslag te bepaal. Die 

program wakker by deelnemers positiewe houdingsveranderings aan en leer 

hulle dat hulle nie misdadigers op sigself is nie, maar persona is wat foute 

gemaak het wat oorkom kan word, indien hulle hul lewenswyses verander 

om misdaadvry te wees. Deelnemers ontvang individuele- en 

groepsberading, word respek vir die reg aangeleer, ontvang kursusse in 

dwelm- en alkoholmisbruik en beroepsgeorienteerde klasse. Hierteenoor is 

paroolgevalle eerstens tot tradisionele gevangenisstraf gevonnis waar hulle 

in aanraking met geharde misdadigers gekom het en proefdiensgevalle word 

dikwels net waarskuwings opgele en ontvang ontoereikende vlakke van 

toesig na vrylating. 

Die data vir die studie is oor 'n vier jaar periode versamel. Die steekproef vir 

die ontleding was gebaseer op die aantal deelnemers wat met die aanvang 

van die studie van die boot camp-program gegradueer het. Gegewe dat die 

persona van die steekproef vir vier jaar na vrylating in die gemeenskap 

gewoon het, was hulle blootgestel aan die risiko's wat op vrylating volg en 

teruggeplaas in hul alledaagse omgewings. Die nuttigheid van die tipe 

vonnis, nl. boot camp, sou dus deur opvolging blootgele word. Daar is 
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veronderstel dat die studie sou toon of die boot camp-vonnis her-arrestasie, 

na vrylating in die gemeenskap, verminder het (Anderson et al, 1999:54-

55+112). 

Die resultate het getoon dat 62.1 persent geresidiveer het, terwyl 37.9 

persent nag vry in die gemeenskap was. Diegene wat gearresteer, 

veroordeel en gevonnis is, het misdaad gepleeg wat as persoonlike-, 

eiendoms-, dwelm- of verkeersoortredings gekategoriseer is. Die hipotese 

wat getoets is het gevolglik nie die data ondersteun nie. 

Houdingsveranderings en verminderde vlakke van residivisme hou nie 

verband nie. Hoewel daar beduidende houdingsveranderings voorgekom 

het, het dit nie 'n langtermyn uitwerking wat oortreders weerhou om hulle 

weer tot misdaad te begeef nie. Die resultate van die ondersoek loon dat 

houdingsveranderings weinig langdurige uitwerking op boot camp-oortreders 

se gedrag het (Anderson et al, 1999:58). 

Die ondersoek het oak getoon dat 62 persent oortreders gerapporteer het 

dat hulle in die 24-uur tydperk wat 'n misdaad voorafgegaan het, 

dwelmmiddels gebruik het. Dit wil dus voorkom asof dwelmgebruik 'n 

gevestigde aanwesigheid in misdaad het en 'n moontlike nadelige uitwerking 

op residivisme-koerse uitoefen (Anderson et al, 1999:59). 

Mark Osler (Courtless, 1998:349-350) het in 'n ontleding van gerapporteerde 

studies aangaande residivisme tot die volgende pessimistiese 

gevolgtrekkings gekom. Sommige van die vroegste statistieke oar 

residivisme was nouliks met sukses beklee. Oklahoma was 'n teleurstelling 

in terme van terugkeerkoerse na die gevangenis. 'n Ontleding deur die 

Department of Corrections van soortgelyke gevangenes wat tot boot camp 

en tradisionele aanhouding gevonnis is, het daarop gedui dat na 29 maande 

byna die helfte van die boot camp-graduandi na die gevangenis teruggekeer 

het. In teenstelling is net 28 persent van die tradisioneel aangehoude 

kontrolegroep weer in die gevangenis opgeneem. 

Die hersiening deur Sechrest (Courtless, 1998:351) van die evaluering van 

navorsingsbevindinge het vergelykende teleurstellende resultate gelewer. 
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Deur aan te dui dat die etiologie van misdadige gedrag maatskaplike- en 

ekonomiese toestande, wat boot camp-programme onwaarskynlik kan 

be"invloed, insluit, het die hersiening tot die gevolgtrekking gekom dat om 

mense, wat hul tot misdaad gewend het, bevrees te maak of gedissiplineerd 

te dril, nie 'n langtermyn afskrikksuitwerking sal he as hierdie persona nie 

tevredestelling deur geoorloofde alternatiewe in die gemeenskap kan kry nie. 

letwat meer bemoedigende resultate is egter gevind met Burns en Vito 

(Courtless, 1998:351) se bestudering van die Alabama boot camp-program. 

Na 'n jaar van inwerking wees, is die gevolgtrekking wat aangaande 

residivisme bereik is dat die program wel beter, maar nie beduidende beter 

resultate as ander programme gelewer het nie, maar geldelike besparing en 

oorbevolking in gevangenisse kan verminder. Navorsers het gevolglik 

aangevoer dat die program moet voortduur. Hierdie gevolgtrekking dat boot 

camp-programme nie beter as enige ander sanksies in die vermindering van 

residivisme vertoon nie, maar weens ander voordele moet voortduur en 

uitgebrei word, is 'n herhalende tema in die literatuur oor boot camp

programme. 

In 'n studie deur die Alabama Department of Corrections (1999:42) oor die 

Alabama-program is drie groepe vergelyk, nl. programdeelnemers, 

paroolgevalle en proefdiensgevalle. Data wat versamel is het aangedui dat 

boot camp-deelnemers gunstig vergelyk met 'n residivisme-koers van 14.4 

persent, terwyl die ander groepe na een jaar koerse van 10.2 persent en 

17.4 persent onderskeidelik getoon het. Hierdie uitslag word as goeie nuus 

vir korrektiewe beamptes beskou en dui daarop dat die Alabama-program 

suksesvol is in die vermindering van die aantal oortreders wat residiveer, 

omdat ander boot camps nie dieselfde sukses ervaar het nie. Die sukses 

van die program ten opsigte van residivisme blyk gelee te wees in die 

teoretiese benadering van die program wat daarop gemik is om oortreders 

hulself te laat sien soos hulle werklik is (mense wat vrywilliglik foute begaan 

het) en hulle verantwoordelikheid vir hul handelinge te laat aanvaar. Die lae 

residivisme-koers kan dus moontlik toegeskryfword aan die selfbeheersing, 
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self-dissipline en positiewe verandering wat inwoners aangeleer het. Die 

opname het getoon dat die aantal oortreders wat 'n positiewe verandering 

ervaar het ooreenstem met die aantal oortreders wat nie weer tot die stelsel 

toegetree het nie (Anderson et al, 1999:42). 

Die Cumberland County-owerhede is van mening dat geen ander program 

aanspraak kan maak op sukses soos die van die Cumberland County 

Physical Training Program nie. Van die 1,500 graduandi wat die program 

voltooi het, is nog net 17 gearresteer. Die sukses kan deels toegeskryf 

word aan die dril-instrukteur se houding teenoor deelnemers, deurdat hy 

meer soos 'n vaderfiguur optree, 'n vertrouensverhouding met deelnemers 

opbou en morele waardes beklemtoon. 'n Vereiste wat gestel word is dat 

deelnemers horn Sondae na kerkdienste vergesel (lnternet:http://www.post

gazette.com/headlines/ 19990907kkids2.asp ). 

Nag 'n program wat blyk 'n redelike mate van sukses ten opsigte van 

residivisme te toon, is die Vision Quest-program in Faxon. Sedert die 

ontstaan van die program in 1997 word beraam dat meer as 70 persent van 

graduandi na vrylating uit die regsplegingstelsel gebly het. Benewens die 

geleentheid om 'n hoerskool-sertifikaat te ontvang, het diegene wat die 

program voltooi lewensvatbare vaardighede aangeleer wat na toekomstige 

indiensneming oorgedra en verplaas is (lnternet:http://www.ardmoreite.com/ 

stories/060498/new _boot. html). 

Sommige navorsing het daarna gestreef om die rehabilitatiewe waarde van 

boot camp-programme te bepaal deur sekere gedrags- en houdings

dimensies, wat veronderstel word met residivisme verband te hou, te 

bestudeer. In werklikheid bestudeer hierdie navorsing 'n indirekte 

kontrolering op residivisme. Dit kom daarop neer dat as 'n program 

positiewe verandering in houdings teweegbring, tot die gevolgtrekking 

gekom kan word dat dit ook residivisme sal be·invloed (Courtless, 1998:354). 

In 'n 1993 studie van die Harris County, Texas, boot camp-program, het 
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ondersoekers in die besonder na houdingsveranderings in 389 boot camp

deelnemers gesoek. Hierdie program is 'n 90-dae boot camp-ondervinding 

vir jeugdige oortreders wat tot proefdiens gevonnis is. Bykomend in die 

program tot die tipiese militere atmosfeer is beroepsdienste, fisiese 

kondisionering en berading vir sosiale vaardigheidsontwikkeling ingesluit. 

Na vrylating word van graduandi vereis om 'n 90-dae periods van 

gegradeerde toesig deur proefdiensbeamptes te ondergaan. Dit behels dat 

met drie-maande tussenposes toesighoudende kontakte van daagliks na 

weekliks verminder word (Courtless, 1998:354). 

Die studie het deelnemers op verskeie houdingsgebiede ondervra, insluitend 

houdings teenoor boot camp-personeel, alkohol- en dwelmberading, AIDS

opvoeding en -berading, die kamp as 'n omgewing vir straf en rehabilitasie, 

familie en vriende en ten slotte houdings aangaande hul vermoe om hul 

problems te hanteer. 

Deur gebruik te maak van 'n voor-en-na-navorsingsontwerp, het die 

navorsers tot die gevolgtrekking gekom dat hul bevindinge wel 'n positiewe 

houdingsverandering onder 'n bevolking van boot camp-graduandi onthul het 

en dat hierdie verandering die waarskynlikheid van toekomstige kriminaliteit 

moontlik potensieel kan vorm (Courtless, 1998:355). 

Die navorsers het dit egter duidelik gestel dat hulle nie beoog het om 

residivisme te meet nie. Daar kan egter voorgestel word dat hulle beoog het 

om indirek die invloed van die program op residivisme te bepaal, met die 

veronderstelling dat veranderinge in die bestudeerde areas met toekomstige 

kriminaliteit in verband gebring kan word. 

Voorts is ook daarop gedui dat boot camp-deelname, sander intensiewe, 

kwaliteit nasorg in die gemeenskap, sal misluk as 'n oplossing om oortreders 

te hervorm (Courtless, 1998:355). 

Aansluitend voer Anderson et al (1999:83) aan, na 'n studie van die Harris 

County boot camp-program, dat die doeltreffendheid van boot camps op die 

kwaliteit van nasorg, wat aan oortreders na vrylating verskaf word, kan 

berus. 
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'n Hersiening deur Marash en Rucker (Courtless, 1998:355) van boot camp

vertoning in die rehabilitering van oortreders wat dikwels aangevoer word, 

trek die moontlikheid in twyfel dat boot camp die soort houdingsveranderings 

kan teweegbring soos vooraf beskryf is. Die mening is dat die boot camp

model onwaarskynlik 'n wondermiddel vir die behoeftes van rehabilitasie kan 

verskaf en dat ander alternatiewe as boot camps versigtige oorweging moet 

geniet. 

Shaw en MacKenzie (Courtless, 1998:355) se landwye opname oar boot 

camp-programme het Marash en Rucker se negatiewe gevolgtrekking 

herhaal. Die mening is dat daar geen bewys is om die gedagte te steun dat 

boot camp op sigself voldoende as 'n behandelingsmodaliteit is nie. Daar 

word beklemtoon dat dit onrealisties is om beduidende, positiewe, 

langtermyn verandering in boot camp-graduandi se gedrag te verwag, 

gegewe die geringheid van behandelingsprogramme in hierdie fasiliteite en 

die kart periode van deelnemers se blootstelling daaraan. 

4.2 Residivisme en die sub-groep 

As na die algehele toestand gekyk word, lyk die invloed van boot camp op 

residivisme ten beste marginaal te wees. Dit sou egter nuttig wees om te 

weet of boot camp suksesvol is met enige sub-groep oortreders. Sodanige 

inligting mag programbestuurders van hulp wees om beter klassifikasie/ 

geskiktheidskriteria te ontwikkel en beleidrigtings aangaande tegniese 

oortredings te verfyn. 'n Paar studies het residiviste en nie-residiviste onder 

boot camp-graduandi vergelyk. Sommige het oak graduandi van die boot 

camp-fase met mislukkings, in die bree gedefinieer om die wat uitgesak het 

sowel as die wat van boot camp geskors is, in te sluit, te vergelyk (Cronin & 

Han, 1994:45). 

South Carolina-evalueerders het slegs oar die eienskappe van suksesse en 

mislukkings tydens boot camp verslag gedoen. Hoewel geen direkte 

vergelyking voorgele is nie, blyk dit vanuit ondersoeking van die data dat 

boot camp-graduandi hoogs waarskynlik: 
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•:. nie-blank is (72 persent teenoor 63 persent van mislukkings), 

<• minder geneig is om onbepaalde vonnisse uit te dien (62 persent 

teenoor 72 persent) en 

•:• hoogs waarskynlik dwelmoortreders is (32 persent teenoor 18 persent 

van die mislukkings) (Cronin & Han, 1994:45). 

Florida het na suksesse en mislukkings tydens boot camp sowel as 

gedurende nasorg gekyk. Evalueerders het gemerk dat sekere sub-groepe 

van boot camp-inwoners, insluitend diegene van 16 of 17 jaar by toelating, 

diegene met vonnisse in die 2 tot 3 jaar tydperk (teenoor vonnisse tussen 1 

en 2 jaar) en blankes, geblyk het om minder tot residivisme geneig te wees. 

Hu lie het egter tot die slotsom gekom dat verdere studie nodig is om hierdie 

patrone te bevestig. 'n Vergelyking tussen graduandi en uitsakkers het 

aangedui dat suksesvolle inwoners geneig is om: 

<• nie-blank te wees, 

•:• aanvanklik liggaamlik fikser te wees, 

<• ietwat ouer te wees, 

•:• hul hoerskoolloopbaan voltooi het en 

•:• ietwat minder geneig is om dwelmmiddels te gebruik. 

Hulle het ook hoogs waarskynlik gewapende roof of ander geweldsmisdade 

en 'n ernstige misdaad gepleeg (Cronin & Han, 1994:45). 

In Louisiana is beide boot camp-mislukkings en -graduandi, sowel as 

suksesse en mislukkings gedurende nasorg, vergelyk. Aanvanklike 

ontleding het aangedui dat die volgende eienskappe met her

gevangenissetting of arrestasie gedurende nasorg verband hou: 

•:• om jonger te wees, 

+ nie-blank te wees, 

•:• proefdiensvoorwaardes te verbreek, 

•:. jonger met eerste arrestasie te wees, 

•:. meer vorige gevangesettings te he, 

•:• werkloos tydens die eerste maand na vrylating te wees en 

•:• swak aanpassing in die gemeenskap tydens nasorg te ervaar. 
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Meer gesofistikeerde ontleding, deur die gebruik van veelvuldige 

veranderlikes, het onthul dat slegs werkstatus en positiewe 

gemeenskapsaanpassing van belang gebly het wat met residivisme of 

gebrek daaraan terwyl in boot camp-nasorg, verband hou. In 'n afsonderlike 

ontleding het navorsers gevind dat positiewe gemeenskapsaanpassing 'n 

werking van die intensiteit van gemeenskapstoesig is, waarop hulle 

voorgestel het dat verhoogde nasorgtoesig vir boot camp-graduandi op 

verminderde residivisme mag uitloop (Cronin & Han, 1994:45-46). 

Anderson et al (1999:91) voer bykomend aan dat die navorsing van die 

Harris County boot camp-program aangedui het dat 51 persent mislukkings 

na die eerste ses maande na vrylating voorgekom het, wat daarop dui dat 

baie deelnemers 'n moeilike tyd met her-aanpassing in die gemeenskap 

ervaar. Kritici voer aan dat verskeie redes bestaan wat hierdie 

mislukkingskoers kan verklaar. Dit word gevind in die struktuur van 

intensiewe proefdiens- en nasorgprogramme wat verskaf word. lntensiewe 

proefdiensprogramme vereis getrouheid aan streng voorwaardes van 

vrylating, waaraan baie oortreders moeite ondervind om aan te voldoen. Die 

voorwaardes sluit vereistes soos volharding in 'n werk, onreelmatige 

dwelmtoetse, weeklikse besoeke aan paroolbeamptes, alkohol- en 

dwelmbehandeling en individuele berading- en terapie-sessies in. Die 

versuim van deelnemers om aan hierdie vereistes te voldoen, kan 

herroeping en sander uitsondering, residivisme beteken. 'n Verdere faktor 

wat tot boot camp-mislukking bydra is 'n gebrek aan nasorgprogramme of 

kwaliteit nasorgprogramme wat ontwerp is om aan die besondere behoeftes 

van oortreders te voldoen (Anderson et al, 1999:91-92). 

Daar moet egter op gelet word dat, in die algemeen, navorsing op die 

effektiwiteit van intensiewe toesigprogramme teenstrydige resultate getoon 

het. Bevindinge gebaseer op verskeie programme met verskillende vlakke 

van toesig, het geen beduidende verskille in residivisme tussen 

paroolgevalle, waaroor intensief toesig gehou is, en kontrolegroepe 

aangedui nie. Hierdie bevindinge is veral van belang weens die 

kragdadigheid van die navorsingsontwerp, wat oortreders lukraak aan die 
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verskillende toesigvlakke toegewys het. Al hierdie studies fokus egter op 

intensiewe toesigprogramme as 'n primere beskikking en nie as 'n opvolg vir 

residensiele programme, soos dit deur sommige boot camp-programme 

gebruik word, nie. Dit is oak onduidelik hoe n6u verwant die intensiewe 

toesig, wat aan boot camp-graduandi gelewer word, aan die intensiewe 

toesig is wat deur sommige intensiewe toesigprogramme gelewer word. Die 

meeste van laasgenoemde behels ten minste weeklikse aangesig-tot

aangesig kontak, sowel as een of ander vorm van verhoogde monitering en 

beheer soos dwelmtoetsing, klokreel-kontrole of elektroniese monitering 

(Cronin & Han, 1994:46). 

Evalueerders het oak in Louisiana bevind dat boot camp-graduandi langer 

vonnisse opgele is, hoer IK's gehad het en 'n hoer persoonlike 

doeltreffendheidsin by toelating gehad het. 'n Langer vonnis wat opgele is 

kan moontlik die aansporing verhoog om goed in boot camp te presteer, 

omdat dit 'n vroee vrylating uit die gevangenis verskaf. In 'n afsonderlike 

ontleding is oak bevind dat oortreders betrokke by dwelmmiddels en ander 

oortreders gelyke kanse het om uit boot camp uit te sak, maar dat oortreders 

betrokke by dwelmmiddels meer geneig is om te residiveer. 

Louisiana-evalueerders dui daarop dat die veranderlikes wat sukses tydens 

boot camp voorspel, nie die is wat sukses tydens nasorg voorspel nie 

(Cronin & Han, 1994:46). 

Bourque et al (Anderson et al, 1999: 101) het in 'n studie bevind dat nadat 

oortreders van boot camp na nasorgdienste vrygelaat is, die 

verantwoordelikheid om hulle te monitor van korrektiewe instellings na 

parool- en proefdienste verskuif. Ongelukkig is daar min of geen 

kommunikasie tussen hierdie agentskappe nie. Daar word byvoorbeeld 

aangevoer dat indien enige terugvoer aangaande die status van boot camp

graduandi gegee word, dit dikwels 'n kennisgewing is dat oortreders 

voorwaardes van vrylating verbreek het of nuwe misdade gepleeg het. 'n 

Kennisgewing dat graduandi geresidiveer of proefdiensvoorwaardes 

verbreek het, is nie genoegsame inligting vir boot camp-beamptes om die 
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swakhede of gebreke in hul programme te bepaal en dienooreenskomstig 

aan te pas, om ander graduandi te verhoed om na vrylating met misdaad 

voort te gaan nie. Ten laaste word daarop gewys dat programme met 

nasorgbepalings residivisme-koerse getoon het wat wissel van 10 tot 35 

persent, wat laer was as die van die vergelykende groep gevangenes 

(Anderson et al, 1999: 102). 

Uit die studies wat bestudeer is, is dit duidelik dat vir boot camp-programme om 

effektief residivisme te verminder, boot camp-graduandi streng met nasorg 

opgevolg moet word. Bourgue, Han en Hill (Courtless, 1998:351) se nasionale 

opname in 1996 aangaande die vertoning van boot camp-graduandi, het tot die 

slotsom gekom dat residivisme-koerse nie afgeneem het nie, deels as gevolg van 

ontoereikende nasorg. Die ontoereikendheid van nasorgdienste was in die 

besonder opmerklik met betrekking tot afhanklikheidsvormende stof misbruikers. 

Navorsers het bevind dat min boot camp-programme in hierdie gevalle formele 

skakelings met die gemeenskap ontwikkel het. Menige boot camp-programme het 

oortreders op tradisionele proefdiens- en parooltoesig vrygelaat, wat dikwels nie 

toegerus was om hierdie oortreders te hanteer nie. 

Wallerstedt (Anderson et al, 1999:74) konstateer in teenstelling dat daar 

aantoonbare eienskappe in 'n multi-staat ondersoek van residivisme voorgekom 

het. Die navorsing het aan die lig gebring dat residivisme hoogs be"invloed is deur 

demografiese eienskappe soos ouderdom, geslag, ras en huwelikstatus. Daar is 

opgemerk dat oortreders in Massachusetts, onder die ouderdom van 25, 

residivisme-koerse van 31 persent, terwyl die tussen 25 en 29 koerse van 28 

persent gehad het. Vir diegene van 30 jaar en ouer was residivisme-koerse slegs 

17 persent. 

Geslag is ook 'n opvallende voorspeller van residivisme. In New York keer 36 

persent van manlike oortreders na die gevangenis terug, terwyl 12.1 persent van 

vroulike oortreders terugkeer. Daar is vasgestel dat ras ook 'n voorspeller van 

residivisme is. In California het swartes oneweredige residivisme-koerse tot 

blankes gehad, teen 27.9 persent en 33.5 persent onderskeidelik. 

'n Studie van die Harris County boot camp-program het getoon dat residivisme 
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onder enkellopende oortreders aansienlik hoer was in vergelyking met getroude 

oortreders, met 59.7 persent en 26.8 persent respektiewelik (Anderson et al, 

1999:76). 

Anderson et al (1999:61) konstateer dat residivisme die beste maatstaf vir 'n 

korrektiewe behandelingsbenadering is, aangesien dit boekdele van 'n program 

se sukses of mislukking spreek. Houdingsveranderings word altyd gemeet deur 

die voor-en-na-deelname of betrokkenheid-benadering en is nie 'n aanduiding van 

langtermyn sukses of mislukking nie. 

Aansluitend voer Morris en Tonry (Anderson et al, 1999:74) aan dat indien 

residivisme-koerse laag is, die korrektiewe beleid geag word effektief te wees in 

die afskrikking van misdaad en vermindering van korrektiewe kostes. Indian 

korrektiewe beleidrigtings egter hoe residivisme-koerse of hoer as wat van 

alternatiewe verwag word, tot gevolg het, sal die program wat gebruik word as 

oneffektief beskou word om residivisme te verminder. Residivisme-bevindinge is . 
uiters betekenisvol, omdat dit korrektiewe beleidrigtings beTnvloed. 

5. Boot camp en ander positiewe invloede op oortreders 

Die boot camp-rasionaal veronderstel dat die boot camp-leefwyse en die 

aanvullende dienste wat dit verskaf oortreders se kennis, houdings en 

vaardighede op 'n wyse sal verander wat uiteindelik meer wetsgehoorsame 

gedrag teweeg sal bring. Die vraag ontstaan, behalwe met betrekking tot 

oorbevolking, kostes en residivisme, of daar enige bewyse is dat boot camps 

ander positiewe veranderinge, wat die optimisme oar boot camp-benaderings kan 

bevestig, by oortreders teweeg gebring het? (Cronin & Han, 1994:46). 

Hierdie aspek van boot camps is ongelukkig nag selde geevalueer, alhoewel daar 

'n mate van ondersteuning vir die rasionaal is. Daar is byvoorbeeld bewyse dat 

inwoners boot camp as 'n positiewe ondervinding ervaar, meestal gebaseer op 

oortreders wat op die tydstip van die ondervraging nag in boot camp was. 

Jeugdige oortreders wat aan boot camp deelgeneem het by die Office of Juvenile 

Justice and Delinquency Prevention-terreine en die California Youth Authority, blyk 
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van mening te wees dat boot camp-blootstelling hulle gehelp het om self-dissipline 

te leer en 'n gevoel van prestasie te gee. Jeugdige deelnemers blyk van die 

militere dissipline en -struktuur te hou en in sommige gevalle selfs verkies dat dit 

stranger moet wees. Hulle maak dikwels melding van ander elemente soos die 

opvoedkundige dienste en dwelmberading, wat in die besonder nuttig is. 

Hierteenoor word soms gekla dat die reels nie konsekwent toegepas word nie of 

dat dril-instrukteurs te streng is (Cronin & Han, 1994:47). 

MacKenzie (Courtless, 1998:355) het ook bevind dat boot camp-graduandi 

opgewonde en ondersteunend aangaande boot camps was en dat tot hul wete dit 

ongewoon vir vrygelatenes van gewone gevangenisse was om te voel dat hul 

tydperk in die gevangenis waardevol was. 

Volgens MacKenzie (Anderson, 1998:124) het oortreders se houdings meer 

positief geword gedurende hul tydperk in die boot camp. Oortreders was van 

mening dat die ondervinding hulle ten goede verander het en dat hulle trots op 

hulself was om so 'n moeilike program te kon voltooi. 

Anderson ( 1998: 128) dui ook aan dat 'n deelnemer aan 'n boot camp die program 

krediet gee, omdat dit horn gehelp het om sy wilde humeur te beheer en hy 'n 

nuwe begin tot 'n kalmer lewe gekry het, om meer toegewyd tot sy werk en meisie 

te wees. 

'n Deelnemer aan die Alabama-program huldig die volgende mening: 

+:• die liggaamlike opvoeding gee 'n sekere selfvertroue wat horn in staat stel 

om enigiets te kan doen, 

+:• die liggaamlike opvoeding en dissipline deur die dril-instrukteur gegee, het 

horn geleer wat hy vir homself kan doen in plaas van op ander staat te maak 

en horn trots laat voel, 

+:• die dwelmprogram en -klasse het horn gehelp om beter te dink en sal horn 

help om dwelms te vermy en nie mislei te word nie en 

+:• die berading het horn geleer om woede te beheer en hoe om te luister as 

ander mense praat, om bevele te gehoorsaam (Anderson et al, 1999:37-38). 

'n Opname van die Alabama-program het ook getoon dat inwoners selfbeheersing, 

self-dissipline, selfrespek, om probleme beter te hanteer en 'n positiewe uitkyk op 

die lewe aangeleer het. lnwoners was van mening dat die self-dissipline, 

selfbeheersing, goeie houdings, respek teenoor ander en om dwelmmiddels te 
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vermy hulle na vrylating sal help om wetsgehoorsaam te bly (Anderson et al, 

1999:41 ). 

Florida is die enigste program wat oor die menings van boot camp-mislukkings 

verslag gedoen het, spesifiek die graduandi wat weer in gevangenskap geneem 

is. Hu lie het sterk positiewe menings oor die boot camp-ondervinding uitgespreek, 

maar voorgestel dat uitgebreide beklemtoning van berading, dwelm-behandeling 

en opleiding van nut sal wees (Cronin & Han, 1994:47). 

Daar is baie anekdotiese bewyse dat boot camp die fisiese toestand van 

deelnemers verbeter. Die Florida program het gewigsverlies, 'n afname in 

rustende hartklop, verbetering in hardlooptye en vermoe om opstote en opsitte te 

doen, gedokumenteer (Cronin & Han, 1994:47). 

Aangaande New York se ses maande-program is gerapporteer dat 45 persent van 

graduandi hul leespunte verbeter het, die meeste met twee of meer graadvlakke. 

Wiskunde punte is ook deur 61 persent van graduandi verbeter, waarvan die 

helfte met ten minste twee vlakke gestyg het. Evalueerders het opgemerk dat die 

omvang van die verbetering met die aanvanklike punte by opname verband hou -

namate vlakke by opname gestyg het, het die omvang van die verbetering in punte 

afgeneem (Courtless, 1998:352-353; Cronin & Han, 1994:47). 

New York het ook hoer koerse vir indiensneming en groter deelname aan 

gemeenskaps-gebaseerde her-integrasie-programme onder boot camp-graduandi 

gedokumenteer. In 1992 was 58 persent van die graduandi ses maande na 

vrylating in diens geneem, in teenstelling met 57 persent van die voor-boot camp

groep, 32 persent van die considered-groep en 29 persent van die removed

groep. Selfs meer was aktief in her-integrasie-programme - 81 persent van die 

boot camp groep teenoor 52 tot 55 persent in die kontrolegroepe. Daar kan egter 

nie uit die ondersoek bepaal word of die resultate aan die boot camp

ondervinding, die nasorgprogram of 'n kombinasie van beide toegeskryf kan word 

nie (Cronin & Han, 1994:47-48). 

'n Ander positiewe voordeel van die boot camp vir oortreders mag die groter 
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veiligheid wees wat die omgewing verskaf, ten spyte van die felheid. New York 

het aangetoon dat daar in 1992 geen inwoner-op-inwoner aanrandings voorgekom 

het nie. Deelnemers in die California Youth Authority-program het ook aangetoon 

dat hulle veiliger in die boot camp as in ander fasiliteite voel. Boot camps word 

ook gekarakteriseer as veiliger en meer ordelik as algemene gevangenisse. 

Hoewel inwoners se veiligheid nie 'n duidelike deel van die rasionaal vir boot 

camp-programme is nie, kan aangevoer word dat 'n veilige omgewing 'n 

belangrike element is van enige program wat die hoop koester om te rehabiliteer 

(Cronin & Han, 1994:48). 

6. Samevatting 

Uit voorafgaande blyk dat ten spyte dat te veel van boot camp-programme verwag 

word, dit wel vir sekere groepe oortreders 'n lewensvatbare alternatief tot 

tradisionele gevangenisstraf kan wees. Die doelwitte, wat onder meer die 

verligting van oorbevolking in gevangenisse, vermindering van korrektiewe 

uitgawes en vermindering van residivisme insluit, blyk tog in 'n mindere of 

meerdere mate deur sommige programme bereik te word. Boot camp-programme 

bied ook aan deelnemers die geleentheid om gerehabiliteer te word en 

wetsgehoorsaam en beter toegerus te wees om aanvaarbare sosiale rolle in die 

breer gemeenskap te vervul. 

Boot camp-modelle varieer op 'n aantal verskillende wyses. Sommige is bestem 

om 'n eerste voorsmaak van aanhouding aan jeugdige oortreders te verskaf. 

Ander is ontwerp om proefdiensgevalle te hanteer, terwyl sommige deur 

ontwrigtende inwoners van gevangenisse bevolk word. 

Ongeag van die tipe bevolking wat 'n boot camp insluit, het alle kampe 'n militere 

atmosfeer, veeleisende fisiese opleiding, dissipline en harde arbeid in gemeen. 

Die meeste verskaf ook berading, opvoeding en beroepsopleiding. Weens die feit 

dat boot camp-programme voorsiening vir korttermyn-periodes van blootstelling 

aan die kamp voorsiening maak, word die effektiwiteit van hierdie 

behandelingskomponente bevraagteken. 
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Die meeste outoriteite is dit eens dat indien boot camp-aanhouding effektief wil 

wees in die bereiking van die meeste doelwitte wat daarvoor vasgestel is, baie 

aandag gegee meet word aan wat na die boot camp-program met boot campers 

gebeur. Dit behels dat nasorg, parool of proefdienste net so intensief socs die 

kamp ondervinding meet wees. Alie ander doelwitte van boot camp-programme 

kan in gevaar gestel en opgeoffer word, indien nasorgdienste nie aan boot camp

graduandi verskaf word nie. Sander nasorgvoorskrifte sal boot camps, socs ander 

afwendings, die onopsetlike uitwerking he om meer skadelik as geed te wees, 

deur net nag 'n mislukte alternatief in die korrektiewe arsenaal te word. Vir 

nasorgdienste om 'n positiewe uitwerking te he meet diegene in die korrektiewe 

veld en die gemeenskap konsekwente behandelingsfilosofiee navolg. Probleme 

wat in nasorgbepalings ondervind word kan egter verlig word om dit meer 

doeltreffend te maak. Ongelukkig verskaf nie alle programme intensiewe 

nasorgtoesig nie. Wanneer dit wel voorsien word, kan kostes en 

verbrekingskoerse egter toeneem. 

Korrektiewe- en regsplegingkundiges is dit eens dat die mees algemene maatstaf 

vir veral boot camp-effektiwiteit in korrektiewe navorsing, oortreder-residivisme is. 

Korrektiewe outoriteite veronderstel dat indien residivisme-koerse nie oar 'n 

redelike periode na die implementering van 'n program verlaag ofverminderword 

nie, die program 'n mislukking is en as 'n addisionele las op belastingbetalers 

beskou word. Die ideaal is dat as residivisme verminder is, word veronderstel dat 

die program oortreders doeltreffend hervorm het en gevolglik sal die staat of 

korrektiewe installing nie voortgaan om die kostes van addisionele korrektiewe 

behandeling vir daardie oortreders te betaal nie. 

Evaluerings van boot camp-programme het gemengde resultate opgelewer. Dit 

wil voorkom asof boot camps die kostes van korrektiewe dienste kan verminder, 

primer omdat die tydperk van gevangenskap aansienlik kart is in vergelyking met 

gewone gevangenisvonnisse. In 'n sekere mate word die kostebesparings 

verminder weens die geneigdheid om die net le widen deur oortreders in boot 

camp te plaas wat in alle waarskynlikheid nie kandidate vir aanhouding is nie. 

Hierdie geneigdheid betaken oak dat beduidende vermindering van 
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gevangenisbevolkings nie besef word nie. 

Ondersoeke toon voorts ook dat boot camp-programme wel oorbevolking in 

gevangenisse verminder en gevolglik meer bedruimte beskikbaar laat vir geharde 

misdadigers. 

Ten spyte daarvan dat dit blyk of die primere doelwitte van boot camp-programme 

nie altyd bereik word nie, dit tog wil voorkom asof boot camp-programme ander 

positiewe elemente vir boot camp-deelnemers inhou. 

Etlike ondersoeke het daarop gedui dat deelnemers boot camp as 'n positiewe 

ondervinding ervaar, omdat dit hulle self-dissipline leer en hulle 'n gevoel van 

prestasie ervaar. Voorts is daar ook bewyse dat deelnemers fisies in 'n beter 

toestand is, punte op akademiese gebied verbeter, hulle meer doelgerig is om 

werk te bekom en die boot camp 'n veilige omgewing verskaf. 

Boot camp-programme blyk die belofte in te hou om 'n lewensvatbare alternatief 

te wees, aangesien dit die potensiaal inhou om oortreders te hervorm deur hulle 

te straf met fisiese pyn en hulle terselfdertyd 'n geleentheid verskaf om 

wetsgehoorsame burgers te word. Boot camp verskaf aan oortreders 'n tweede 

kans om wetsgehoorsame burgers te wees, sander om hulle aan die fel realiteite 

van die gevangenislewe te onderwerp. Boot camp-programme word aan 

oortreders gebied wat beskou word om gered te kan word en verdienstelik van 'n 

tweede kans te wees. 

Die gebruik van boot camps verskaf dus voordele wat tweerlei van aard is. Ten 

eerste help dit die staat en die oortreder. Die staat bespaar geld deur nie nuwe 

gevangenisse te bou nie, die aantal beskikbare beddens vir ernstige misdadigers 

neem toe en oorbevolking in gevangenisse word verminder. 

Bykomend is boot camps in die beste belang van oortreders, omdat dit oortreders 

die geleentheid verskaf om 'n heilsame respek en waardering vir die reg te verkry 

en hulle in wese van die uitdiening van 'n langtermyn gevangenisstraf bevry. 
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Aangesien baie oortreders wat tot boot camps toegelaat word in 

wanfunksionerende huishoudings grootgeword het, dien die boot camp

ondervinding vir menige as 'n eerste geleentheid om, binne 'n gedissiplineerde 

omgewing, self-respek, eiewaarde en respek vir ander aan te leer. 
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HOOFSTUK6 

Slot 

1. lnleiding 

Hierdie hoofstuk het ten doel om 'n samevatting van die literatuurstudie wat supra 

aandag geniet het te gee en riglyne voor te stel waarbinne toekomstige navorsing 

ten opsigte van boot camps in Suid-Afrika onderneem kan word. 

2. Die ontstaan en ontwikkeling van boot camps 

2.1 Historiese oorsig van boot camps in Amerika 

Boot camps as korrektiewe strafinrigting is 'n relatief resente toevoeging tot 

die Amerikaanse, asook wereldwye, regsplegingstelsel. 

Die grondslag daarvan kan egter na die volgende teruggevoer word: 

•) Die installing van die Elmira-hervormingskamp deur Zebulon Brockway, 

waardeur die militere-model gebruik is om gevangenes te dissiplineer 

en ordelik te hou. Teen die einde van die Tweede Wereldoorlog het 

Amerikaners egter alles wat militer was verafsku, wat die einde van 

hierdie militere struktuur betaken het. 

•:• Die United States Army het gedurende en na die Tweede Wereldoorlog 

intensiewe basiese opleiding gebruik om oorbevolking in militere 

korrektiewe fasiliteite te verminder en sodoende kostebesparings te 

bewerkstellig. 

(• Die Outward Bound-program wat in die vroee 1960's in Colorado 

ingestel is, geskoei op die semi-militere aanhoudingsentra, wat deur 

Brittanje na die Tweede Wereldoorlog vir jeugdiges ingestel is. Die 
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teoretiese beginsels was dat die program selfagting kan verhoog met 

gevolglike verminderde misdadigheid. Konstante interaksie tussen 

personeel en jeugdiges bied geleentheid vir berading en die 

ontwikkeling van selfstandigheidsvaardighede en selfvertroue. 

•:• Skok probasie, wat in 1965 in Ohio vir jong oortreders ontwikkel is. Dit 

behels 'n kart aanhoudingsperiode wat ten doel het om oortreders te 

skok ten opsigte van die harde werklikheid van gevangenis

aanhouding. 

•:• Die Scared Straight-benadering wat daarop gemik was dat 

jeugoortreders van misdaad afgeskrik sal word na 'n besoek aan 'n 

gevangenis en konfrontering met geharde misdadigers. 

Die voorstel wat egter in literatuur na vore tree is dat die mees suksesvolle 

behandelingsprogramme die is wat verskillende metodes insluit, eerder as 

om op 'n enkele benadering staat te maak om oortreders te verander. 

Hierdie benadering het aanleiding gegee tot die ontstaan van moderne boot 

camp-programme. 

2.2 Die ontstaan en ontwikkeling van modeme boot camps 

Die ontstaan van moderne boot camps was die gevolg van die volgende: 

(• Die verstommende groei van oortreders in aanhouding, weens die get 

tough on crime-benadering van die Amerikaanse regering. Hierdie 

benadering het daartoe gelei dat gevangenisse oorbevolk was met 

oortreders wat vir nie-geweldadige oortredings en dwelmverwante 

misdade gevonnis is. 

•:. Die hersiening van die vonnisbeleid, gegrond op veranderde sieninge 

van die rol van straf en rehabilitasie in die korrektiewe stelsel. Hierdie 

veranderde vonnisbeleid het ender meer teweeggebring dat 

gevangenisbeamptes se diskresie tot vonnisvermindering ingeperk is 

en maksimum tyd wat vir goeie gedrag afgegee kon word tot 15 persent 
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beperk is. 

Teen die 1980's was die Amerikaanse regsplegingstelsel in 'n krisis 

gedompel, deurdat die gevangesettingkoers per 100,000 bevolkingstal vanaf 

1972 met 93 tot 1984 na 188 gestyg het. Spasieprobleme, oorbevolking en 

kostes het gevangenisbestuurders, begrotingspersoneel, goewerneurs en 

hul personeel laat rondskarrel om hierdie probleme die hoof te bied. 

Uitbreiding van gevangenisse is as onprakties beskou, omdat die praktyk 

bewys het dat die gevangenisbevolking die uitgebreide kapasiteit vul en in 

elk geval oorbevolking meebring. 

Teen die 1980's was die neiging duidelik dat gevangenisse uit hul nate bars, 

korrektiewe kostes skerp gestyg het en misdaad nie afgeneem het nie. Die 

leemte as gevolg van die ontoereikendheid van beskikbare sanksies was 

gevul met eise vir stranger strafmaatreels, wat gerig moet word deur 'n 

waarneembare uiting van straf en afskrikking. Hierdie ontwikkelinge het 

saamgevloei om 'n sterk belangstelling in tussentydse korrektiewe 

benaderings te bewerkstellig. State het na metodes begin soek om vroee 

vrylating van gevangenes meer draaglik vir 'n ontstoke, bevreesde 

gemeenskap te maak. 

Die idee om militere-styl aanhouding te laat herleef het in 1981 in Georgia 

na vore gekom. Oklahoma het op hierdie idee voortgebou en 'n fasiliteit in 

Oktober 1983 voltooi. 

Korrektiewe boot camps is 'n militere weergawe van Outward Bound met 

elemente van skok probasie en Scared Straight. Die grondslag was dat 'n 

intensiewe, kort aanhoudingstydperk, gepaard met die onderrig van self

dissipline, 'n effektiewe wyse mag wees om met die jong, nie-geweldadige 

bevolking te handel. Hierdie benadering het die toonaangewende snykant 

van aanhoudingsprogramme geword, het gou aanklank gevind en is deur 

politici, die gemeenskap, konserwatiewes sowel as liberaliste verwelkom. 

Moderne boot camps is geskoei op basiese militere opleiding. Jeugdige, 
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nie-geweldadige oortreders, gevonnis tot 'n jaar of meer, word ingeneem. 

Die gevangenistydperk word verminder indien die veeleisende program, wat 

kan wissel van drie tot ses maande, voltooi word, waarna die oortreder onder 

proefdienstoesig geplaas word. lndien die vereistes van die program nie 

nagekom word nie, staar die oortreder gevangenskap in die gesig. 

Oor die algemeen dra inwoners uniforms en kort haarstyle en volg hoogs 

gestruktureerde roetines wat liggaamlike opvoeding, werk en militere dril 

behels. Komponente soos opvoedkundige opleiding, behandeling vir die 

misbruik van afhanklikheidsvormende stowwe en vaardighede vir 'n 

betrekking word ook ingesluit. 

Programme verskil in opsigte soos kapasiteit, van 'n paar dosyn tot meer as 

'n duisend, en prosedures waardeur deelnemers geselekteer word, nl. 'n 

regter of die gevangenisowerheid. Verdere verskille is die tipe terapeutiese

programmering, klem op die militere aspek, die gebruik van summiere straf 

en die tipe nasorg en toesig beskikbaar na vrylating. 

Boot camps het mettertyd van aard verander. Waar aanvanklik slegs militere 

komponente, harde arbeid, liggaamlike opvoeding, dril en seremonie 

beklemtoon is, is weg beweeg na intensiewe dwelmbehandeling, 

akademiese opvoeding, die aanleer van lewensvaardighede en terapeutiese 

behandeling. Boot camps het vervolgens na tweede-, derde- en selfs vierde

generasie kampe ontwikkel namate hierdie komponente meer beklemtoon 

is en nasorg deel van die programbeplanning geword het. 

Boot camps is ook mettertyd geprivatiseer en fasiliteite en programme in 

private besit en onder private bestuur kom reeds algemeen in 

jeugregspleging voor. 

2.3 Penologiese teoriee vir die regverdiging van boot camps 

Boot camps voldoen aan die elemente van straf en wel op die volgende 

wyses: 

•:• Vergelding: Boot camp verskaf konkrete straf deurdat dit die oortreder 
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vir sy misdryf straf. 

•!• Afskrikking: Die skok-ervaring van 'n uiters gedissiplineerde 

aanhoudingstydperk sal 'n individu sterk ontmoedig om gedrag te pleeg 

wat tot 'n terugkeer na die gevangenis sal lei. 

•!• Beskerming van die gemeenskap: Aanhouding in 'n boot camp 

verwyder oortreders uit die gemeenskap en beskerm sodoende die 

gemeenskap teen herhaling van die misdryf deur die veroordeelde en 

andere. 

•!• Rehabilitasie: Boot camp vervul 'n hervormingsfunksie deurdat dit 

poog om die oortreder te hervorm en te verbeter tot sy eie voordeel en 

die van die gemeenskap. 

3. Beplanning en funksionering van boot camps 

Na die aanvanklike installing van boot camps in die vroee 1980's, het dit 'n 

toenemende groeiende verskynsel geword. Hierdie snel groei in boot camp

programme het 'n onmiddellike behoefte vir standaarde teweeggebring ten einde 

die ontwerp en komponente van hierdie programme te rig. 

Die American Correctional Association het, na deeglike navorsing en veld-toetsing 

en -evaluering, 'n stel standaarde vir volwasse- en jeug boot camp-programme 

gepubliseer wat tot die effektiewe bestuur van 'n boot camp lei. Hierdie 

standaarde behels riglyne met betrekking tot aspekte van 'n boot camp-program: 

doel en missie, grootte en ligging, opleiding en personeelontwikkeling, reels en 

dissipline, geskikte deelnemers, boot camp-programmering en duur, nasorg, 

evaluering in die program en ontwikkeling van 'n missie-stelling. 

4. Keuse en opleiding van personeel in boot camps 

In die doeltreffende en effektiewe werking van 'n boot camp is dit noodsaaklik dat 

personeel doeltreffend gekeur en opgelei word. Die keuring en opleiding van boot 

camp-personeel bestaan uit 'n triade van opleiding, nl. personeelkeuring, kwaliteit 

van onderrig en indiens-opleiding. 
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Die Armed Forces Physical Fitness Test word as 'n uitstekende en eenvoudige 

standaard, wat vir personeelkeuring aangewend kan word, aanbeveel. 

Voornemende personeel moet oar die volgende eienskappe beskik: 'n voorbeeld 

kan stel, standaarde kan bepaal en afdwing, inwoners met respek kan behandel, 

liggaamlik fiks wees, oar integriteit beskik en die geskikte agtergrond en 

kwalifikasie he. 

Die kwaliteit van voor-indiensopleiding behels dat elke potensiele instrukteur die 

konsep van Wees (die professionalis wat nagevolg kan word), Ken (die missie

doelwitte en -oogmerke en hul vaardige uitvoering) en Doen (beeld altyd dit wat 

geleer word uit) moet nastreef. 

Voor-indiensopleiding behels die volgende aspekte: voorvereistes vir opleiding, 

inhoud van die kursus, voorskrifte wat ender meer reels en dissipline, klerereels 

en versorgingstandaarde insluit en komponente soos dapperheid, opregtheid, 

bekwaamheid en toegewydheid. 

lndiensopleiding is essensieel ten einde te verseker dat die metodes van onderrig 

en standaarde van opleiding wat aangewend word, konsekwent is en in stand 

gehou word. Elemente wat hier 'n rol speel is die opleidingsbeampte en 

personeel-uitbranding. Tegnieke kan aangewend word om personeel-uitbranding 

te verhoed of te verminder. 

5. Evaluering van boot camps 

Die evaluering van boot camps het getoon dat die diversiteit van boot camps 

navorsing bemoeilik. Bevindinge het aangetoon dat waar 'n sekere boot camp 

aan die doelwitte daarvan voldoen, 'n ander program glad nie daaraan voldoen as 

dieselfde kriteria daarop toegepas word nie. 

Wat wel duidelik geblyk het, was dat indien weldeurdagte beplanning die installing 

van die program voorafgegaan het, die doelwitte van die program wel bereik is. 

Sommige programme het wel oorbevolking in gevangenisse verminder, finansiele 

besparing meegebring en residivisme voorkom of verminder, as gevolg van die 
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rehabilitasie van die oortreder. Die evaluering het ook aangetoon dat die boot 

camp-ondervinding op groepe in die algemeen sowel as sub-groepe 'n positiewe 

invloed uitgeoefen het. 

6. Riglyne vir toekomstige navorsing 

Suid-Afrika se regsplegingstelsel is tans, net soos die van Amerika in die vroee 

1980's, in 'n krisis gedompel. Misdaad het skerp toegeneem, die gemeenskap 

dring aan op stranger optrede teenoor oortreders en die Departement Korrektiewe 

Dienste kan nie voorbly om in die aanvraag vir aanhouding te voorsien nie. 

Op 1 Januarie 2000 was Suid-Afrikaanse gevangenisse 63 persent oorbevolk met 

'n totaal van 162,638 waarvan die normale gesertifiseerde akkommodasie slegs 

99,834 was. Reeds teen April 2000 was gevangenisse met 72 persent oorbevolk. 

In September 2000 is 8,262 aangehoudenes, wat nie borgtog van 'n R1 ,000 en 

minder kon betaal nie, onder korrektiewe toesig vrygelaat, om die oorbevolking in 

gevangenisse te verlig (Beeld, 13 Feb. 2001 :2). 

Om verligting in die regsplegingstelsel te bring, veral met betrekking tot 

jeugoortreders, is dit dus gebiedend noodsaaklik dat na alternatiewe 

aanhoudingsopsies gesoek moet word, waarvan boot camps een kan wees. So 

ver bekend bestaan daar tot dusver nog geen of min navorsing in die verband in 

Suid-Afrika nie. Voordat boot camps egter in Suid-Afrika ge"implementeer kan 

word, sal deeglike navorsing gedoen moet word. 

Riglyne vir toekomstige studie in Suid-Afrikaanse omstandighede is die gevolg van 

die voorafgaande studie en die huidige omstandighede in Suid-Afrika. Geeneen 

van die riglyne is voorskriftelik van aard nie, maar kan volgens behoefte aangepas 

word. 

Die volgende dien as riglyne vir toekomstige navorsing: 

•:+ Die bepaling van die aantal jeugdige aangehoudenes in aanhoudingsplekke. 

•:+ Die vasstelling van die gevangenisse waar die grootste aantal jeugdiges in 

aanhouding gesentreer is, vir die moontlike implementering van boot camps 

in hierdie gebiede. 
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(• Die bevolking van hierdie oortreders wat afhanklikheidsvormende stowwe 

misbruik. 

(• Die vasstelling van kriteria vir die toewysing van jeugoortreders na boot 

camp-programme. 

+ Die beskikbaarheid van terreine, naby die gevangenisse waar die meeste 

jeugoortreders aangehou word, waar boot camps moontlik ingestel kan word. 

<• Die gehalte en toeganklikheid van nasorgdienste, omdat dit 'n belangrike 

komponent is om residivisme te voorkom of te verminder. 

<• 'n Opname ender korrektiewe personeel ten einde te bepaal of sodanige 

personeel in 'n boot camp as instrukteurs sal wil werk. 

(• Die tipe opleiding wat aan personeel verskaf moet word om diens in 'n boot 

camp te kan doen. 

<• Die bepaling van kriteria vir die mees toepaslike en streng mediese en 

psigologiese keuringsproses vir personeel. 

<• Die geprojekteerde koste van behandeling-georienteerde boot camp

programme. 

(• Die wenslikheid vir die implementering van boot camps in Suid-Afrika. 

195 



BIBLIOGRAFIE 

BOEKE 

American Correctional Association, 1996. Juvenile and Adult Boot Camps. Upper 

Marlboro: Graphic Communications. 

Anderson, D.C. 1998. Sensible Justice: Alternatives to Prison. New York: The New 

Press. 

Anderson, J. F. et al 1999. Boot Camps: An Intermediate Sanction. New York: University 

Press of America. 

Bean, P. 1981. Punishment: A Philosophical and Criminological Inquiry. Oxford: Martin 

Robertson. 

Bless, C. & Higson-Smith, C. 1995. Fundamentals of Social Research Methods: An 

African Perspective. Kenwyn: Juta. 

Caldwell, R. G. 1965. Criminology. New York: Ronald Press. 

Christie, N. 1993. Crime Control as Industry. New York: Routledge, Chapman and Hall, 

Inc .. 

Cilliers, C.H. 1984. Penologiese Studie Rakende die Vergoeding aan die Slagoffers van 

Misdaad. Pretoria: Unisa. 

Cilliers, S.P. 1967. Maatskaplike Navorsing: Metodologie. Prosedure en Tegniek. 

Stellenbosch: Kosmos Uitgewers. 

Courtless, T.F. 1998. Corrections and the Criminal Justice System: Laws. Policies and 

Practices. Belmont: Wadsworth Publishing Company 

196 



Cronin, R. C. & Han, M. 1994. Boot Camps for Adult and Juvenile Offenders: Overview 

and Update. National Institute of Justice. 

De Smidt, S. C. 1998. 'n Penologiese Ondersoek Rakende die Assessering en 

Evaluering van Oortreders vir Korrektiewe Toesig. Pretoria: Unisa. 

De Wet, J.J. et al 1981. Navorsingsmetodes in die Opvoedkunde: 'n lnleiding tot 

Empiriese Navorsing. Durban: Butterworth. 

Durham, A M. 1994. Crisis of Reform: Current Issues in American Punishment. Boston: 

Little, Brown and Company. 

Du Toit, E. 1981. Straf in Suid-Afrika. Johannesburg: Juta en Kie, Bpk. 

Fourie, H.M. 1990. Lewensvaardigheidsopleiding en die Jeugdige Gevangene. 

Ongepubliseerde skripsie ter verwerwing van die graad Magister Educationis (Psig.). 

Pretoria: Universiteit van Pretoria. 

Fox, V. 1983. Correctional Institutions. New Jersey: Prentice-Hall 

Gerber, F.A. 1995. 'n Penologiese Ondersoek na Korrektiewe Toesig. Pretoria: Unisa. 

Goode, W.J. & Hatt, P.K. 1952. Methods in Social Research. Johannesburg: McGraw

Hill. 

Killinger, G.G. & Cromwell, P.F. 1978. Introduction to Corrections: Selected Readings. 

St. Paul: West Publishing Co .. 

Luyt, W. F. M. 1996. 'n Penologiese Studie Rakende Maksimumgevangenisse. Pretoria: 

Unisa. 

Mouton, J. & Marais, H.C. 1989. Basiese Begrippe: Metodologie van die Geestes

wetenskappe. Pretoria: RGN. 

197 



Neser, J.J. 1980. 'n Teoreties-prinsipele studie oor sekere aspekte van die straf en 

behandeling van die oortreder vanuit 'n penologiese perspektief. Pretoria: Unisa. 

Neser, J.J. & Van der Westhuizen, J. 1982. Peiling van die menings van 'n aantal 

vonnisopleggers ten opsigte van sekere aspekte van vonnisoplegging en verwante 

aangeleenthede. Pretoria: Unisa. 

Newman, G. 1985. The Punishment Response. New York: Lippincott. 

Rabie, M.A. & Strauss, S.A. 1985. Punishment: An Introduction to Principles. Cape 

Town: Lex Patria Publishers. 

Reid, S.T. 1976. Crime and Criminology. Illinois: Dryden Press. 

Smit, G.J. 1993. Navorsing: Riglyne vir Beplanning en Dokumentasie. Halfweghuis: 

Southern. 

Snyman, C.R. 1981. Strafreg. Durban: Butterworths. 

Snyman, C.R. 1986. Strafreg. 2de uitgawe. Durban: Butterworths. 

Snyman, C.R. 1992. Strafreg. 3de uitgawe. Durban: Butterworths. 

Tonry, M. & Hatlestad, K. 1997. Sentencing Reform in Overcrowded Times: A 

Comparatative Perspective. New York: Oxford University Press. 

Van der Walt, P.J. 1964. Die Mens in die Kriminologie. Pretoria: Unisa. 

Van derWesthuizen, J. 1977. 'n lnleidingtot Kriminologiese Navorsing. Pretoria: Unisa. 

Van der Westhuizen, J. 1982. 'n lnleiding tot Kriminologiese Navorsing. Pretoria: Unisa. 

198 



Vass, A.A. 1990. Alternatives to Prison: Punishment. Custody and the Community. 

Londen: Sage Publications. 

Verslag van die Kommissie van Ondersoek na die Strafstelsel van die Republiek van 

Suid-Afrika (Viljoen-kommissie) 1976. Pretoria: Staatsdrukker. 

Zvekic, U. 1994. Alternatives to Imprisonment in Comparative Perspective. Chicago: 

Nelson-Hall Publishers. 

TYDSKRIFTE 

Acorn, LR.. Corrections Today, 1991, vol 53 (6) 110. Boot Camps: Working in a Boot 

Camp. 

Anderson, J.F., Carson, G. & Dyson, L.. Journal of Offender Rehabilitation, 1997, vol 

25 (1/2) 97. Drug Use and Shock Incarceration Outcome. 

Burton, V.S & Cuvelier, S.J.. Federal Probation, 1993, vol 57 (3) 46. A Study of 

Attitudinal Change Among Boot Camp Participants. 

Chambliss, W. J.. Social Justice, 1995, vol 22 (2) 101. Another Lost War: The Costs 

and Consequences of Drug Prohibition. 

Kramer R. & Michalowski, R.J .. Social Justice, 1995, vol 22 (2) 87. The Iron Fist and 

the Velvet Tongue: Crime Control Policies in the Clinton Administration. 

Lehman, J.D., Hawkins, J.D. & Calatano, RF .. Corrections Today, 1994, vol 56 (5) 92. 

Reducing Risks and Protecting Our Youths: A Community Mission. 

MacKenzie, D.L.. Federal Probation, 1990, vol 54 (3) 44. Boot Camp Prisons: 

Components. Evaluations and Empirical Issues. 

199 



MacKenzie, D.L., Brame, R., McDowall, D. & Souryal, C .. Criminology, 1995, vol 33 (3), 

Aug, 327. Boot Camp Prisons and Residivism in Eight States. 

I 

MacKenzie, D.L. & Souryal, C.C .. Corrections Today, 1991, vol 53 (6) 90. Boot Camps: 

Rehabilitation. Recidivism Reduction Outrank Punishment as Main Goals. 

Michalowski, R.J. & Kramer, R.. Social Justice, 1995, vol 22 (2) 1. Editor's Introduction. 

Osler, M. W.. Federal Probation, 1991, vol 55 ( 1) 34. Shock Incarceration: Hard 

Realities and Real Possibilities. 

Petersen, RD. & Palumbo, D.J .. The Prison Journal, March 1997, vol 77 (1) 77-91. The 

Social Construction of Intermediate Punishments. 

Salerno, AW .. Journal of Offender Rehabilitation, 1994, vol 20(3/4)147. Boot Camps: 

A Critique and a Proposed Alternative. 

Simon, J .. Social Justice, 1995, vol 22 (2) 25. They died with their Boots on: the Boot 

Camp and the Limits of Modern Penality. 

Zhang, S.X .. Crime & Delinquency, 1998, vol 44 (2) 314. In Search of Hopeful 

Glimpses: A Critique of Research Strategies in Current Boot Camp Evaluations. 

INTERNET 

lnternet:http://home.earthlink.net.-ehumes/oncamp.htm. 

Internet: http://polksheriff.org/jobs/descriptions/1508.html 

Internet: http://polksheriff.org/jobs/descriptions/1508sr. html 

Internet: http://www. ardmoreite. com/stories/060498/new boot. html. 

200 



Internet: http://www. kci. org/publ ication/bootcamps/docs/nij/Correctional_Boot_ Camps/ 

chpt1 .htm. 

Internet: http://www.post-gazette.com/headlines/19990907kkids2.asp. 

Internet: http://www.ysii.com/ac.htm. 

PERSVRYSTELLING 

Beeld, 13 Februarie 2001, 2. Gevangenes op parool dra straks naspeurstelle. 

201 




