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VERKLARING 

Ek verklaar hiermee dat Grondeise van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige praktyk met 

besondere verwysing na pedoterapie, my eie werk is en dat ek aile bronne wat ek gebruik of aangehaal 

het deur middel van volledige verwysings aangedui of erken het. 

J. Kruger Julie 2000 
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OPSOMMING 

Die begin van die nuwe millennium word gekenmerk deur radikale vooruitgang op tegnologiese 

gebied, paradigmatiese verskuiwings in natuur- en geesteswetenskappe, toenemende onsekerheid oor 

wat die ware aard van die mens is en hoe die een mens die ander verantwoordbaar kan help met die 

oplossing van probleme en herstel van menswaardigheid deur middel van opvoedkundige sielkundige 

ondersteuning. 

Navorsing is onderneem om 'n beeld te verkry van wat 'n verantwoordbare opvoedkundige 

sielkundige praktyk met besondere verwysing na pedoterapie, kan wees. 'n Literatuurstudie is gedoen 

aangaande grondeise van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige praktyk in histories

komtemporere konteks. 'n Verdere literatuurstudie is gedoen aangaande 'n verantwoordelike en 

verantwoordbare pedoterapeutiese praktyk in opvoedings- en medemenslikheidsperspektief. 'n 

Teoretiese fundering van pedoterapie is gedoen, waarin daar, onder andere, klem geplaas is op 'n 

ontleding van die begrip en idee pedoterapie, pedoterapeutiese verhoudinge, diagnostisering, vorme 

van pedoterapie en die aard enrol van 'n mensbeeld in die opvoedkundige sielkundige praktyk. 'n 

Soektog na kategoriee waarmee 'n verantwoordbare Sielkundige Opvoedkundige wetenskap en 

opvoedkundige sielkundige praktyk beskryf kan word, is onderneem. Daarna is kriteria vir die 

evaluering van pedoterapeutiese arbeid geformuleer. Die oorsprong vir en die waarde van 'n 

universele etiese kode vir terapeute is teen die agtergrond van 'n mensbeeld bespreek. 

Aan die hand van 'n empiriese ondersoek is daar bepaal wat die stand van opvoedkundige sielkundige 

teorie en praktyk teenswoordig sou wees. Hierdie empiriese ondersoek is met idiografiese onderhoude 



l1l 

uitgevoer, waarna idiogramme saamgestel is. Met die empiriese ondersoek is daar gepoog om 'n beeld 

te verkry van hoe vertroud hedendaagse praktisyns met teoretiese grondslae en die waarde van 'n 

ontologiese mensbeeld, die waarde van evalueringskriteria en die stand van die Sielkundige 

Opvoedkunde se toepassingsmoontlikhede vir die pedoterapeutiese prak.tyk is of nie is nie. 

Deelnemende opvoedkundige sielkundige praktisyns se praktyksbenadering in etiese en praktiese 

konteks is verkry asook hulle oordele van, onder meer, heersende voorskrifte en voorstelle ter 

bevordering van die opvoedkundige sielkundige praktyk. 

'n Aantal aanbevelings is gemaak op grond van die bevindinge vanuit die totale studie. 'n Aanloop tot 

die daarstelling van 'n etiese kode vir opvoedkundige sielkundiges is gemaak. 

Sleutelbegrippe: diagnostisering, etiese kode, idiografies, idiogramme, mensbeeld, 

opvoedkundige sielkundige, pasient, pedoterapie, Sielkundige Opvoedkunde, 

terapie 
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GROUND STRUCTURES FOR AN ACCOUNTABLE EDUCATIONAL PSYCHOLOGICAL 

PRACTICE Wim SPECIAL REFERENCE TO PEDOTHERAPY 
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DEGREE: Doctor Educationis 

SUBJECT: Psychology of Education 

PROMOTER: Professor A. Olivier 

SUMMARY 

The beginning of the new millennium is characterized by radical technological progress, paradigm 

shifts in natural and human sciences, increasing uncertainty about the real nature of the human being 

and how one person can assist another in an accountable way with solving problems in order to restore 

human dignity through educational psychological assistance. 

Research is carried out to determine what an accountable educational psychological practice, with 

special reference to pedotherapy, should entail. A literature study regarding basic requirements of an 

accountable educational psychological practice in historical and contemporary perspective is included. 

A further literature study is executed concerning an accountable pedotherapeutic practice. A 

theoretical grounding of pedotherapy is included in the literature study and specific attention is given 

to an analysis of the concepts and ideas of pedotherapy, pedotherapeutic relationships, the diagnostic 

approach and forms of pedotherapy. The nature and role of a view of human kind in educational 

psychological practice is also discussed. Categories describing an accountable science of Psychology 

of Education and its practice are presented. Subsequent criteria for the evaluation of pedotherapeutic 

endeavour are formulated. Origins for and the value of a universal code of ethics for pedotherapists 

are discussed against the background of a view of human kind. 

By means of an empirical investigation it is determined what the current status of Psychology of 

Education in theory and practice is. This investigation is conducted by means of idiographic 

interviews and afterwards idiogrammes are compiled to determine to what extent practitioners are 

conversant with theoretical foundations and an ontological view of human kind, the value of 
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evaluation criteria and the possibilities presented by the insights of Psychology of Education and how 

practitioners approach their practice in ethical stance. Also the views of practitioners on current 

prescriptions and their suggestions for improving educational psychological practice are obtained. 

A number of recommendations is presented in the light of findings from the entire study. A trial run 

for the formulation of an ethical code for educational psychologists is presented. 

Keywords: diagnostic approach, ethical code, idiographic, idiogrammes, view of human kind, 

educational psychologist, patient, pedotherapy, Psychology ofEducation, therapy, 
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HOOFSTUKEEN 

ORIENTERENDE VOORARBEID EN METODOLOGIESE VERANTWOORDING 

1.1 INLEIDENDE ORieNTERING 

Die doel van hierdie proefs.krif is om antwoorde te soek aangaande grondeise van 'n opvoedkundige 

sielkundige praktyk en die gepaardgaande opleiding van opvoedkundige sielkundige praktisyns vanuit 

'n etiese perspektief. Alvorens pertinent oor hierdie doel en die aanpak daarvan gehandel sal word, 

moet die huidige situasie waarin wetenskap in Suid-Afrika beoefen word in oenskou geneem word. 

Hierdie proefskrif is aangepak en deurgevoer op 'n tydstip in die Suid-Afrikaanse geskiedenis waarin 

daar ongekende radikale verandering op opvoedkundige, politieke, ekonomiese, maatskaplike, kuns, 

tegnologiese en wetenskapsgebied ingetree bet en steeds voortgaan. Bekende strukture en opvattings, 

ook ten opsigte van onderwys en opvoeding in totale sin, word gewysig, soms totaal vervang en soms 

geignoreer of verwaarloos. 

Die ware wetenskaplike, dit is, daardie wetenskaplike wat nog altyd in die outentieke 

wetenskapbeoefening daarop gesteld was om die onderskeid tussen feit en fiksie, oortuiging en 

werklikheid, blote aanvaarding teenoor onomstootlike bewyse jaloers te bewaar, word teenswoordig 

deur, onder andere, politieke omstandighede gedwing om bepaalde insigte te verloen of te verwerp -

nie omdat daardie insigte verkeerd of onwaar sou wees nie, maar omdat bulle nie meer polities korrek 

sou wees nie. 

In die geval van hierdie proefskrif le die probleem op die vlak van die wetenskap as filosofiese en 

teoretiese ordening waarin ontologie (dit wat is) en ideologie (dit wat geglo word) in botsing gekom 

bet. 

"Polities-korrekte" wetenskaplikes in Suid-Afrika (Burden: 1999; Chesler: 1984; Flynn: 1986) verwerp 

blykbaar bevindinge van die "ou skool" in die Opvoedkunde, naamlik, veral die benaderings van C.K. 

Oberholzer, W.A. Landman en bulle navolgers. Hierdie verwerpers meen summier dat die "ou skool" 

ideologie vir die voorstanders van apartheid geformuleer bet en nie ware wetenskap sou beoefen bet 

nie. Daar word kwalik nog gese dat daar waarheid en iets goed uit die ou skool se werk te verkry is. 

Vergelyk in die verband die standpunt van s.krywers wat aanvoer dat, byvoorbeeld, die naam 

Fundamentele Pedogogiek om polities-kosmetiese redes in die Fakulteit Opvoedkunde aan die 
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Universiteit van Suid-Afrika verander is na Filosofie van die Opvoeding (Higgs:l991; 

Reagan:l990:68; Stuart:l995:27). Van hierdie skrywers vermeld nie dat bulle deur juis die ou skool 

opgelei is nie en maak bulle skuldig aan growwe veralgemenings. 

Kritici wat die "on skool" se bydraes konstruktief veroordeel, bet sekerlik genoegsame rede daartoe, 

aangesien geen wetenskaplike bevinding ooit ten voile goed, reg en waar kan wees nie. Daar is egter 

fasette van die "ou skool" se insigte wat nog steeds ( onvermeld) met groot sukses in Suid-Afrikaanse 

onderwys en in die buiteland benut word. In hierdie verband kan daar onder andere gemeld word dat 

leerders nog steeds geleer word om respek vir hul ouers te he, asook dat medemenslikheid en 

emosionele intelligensie nog steeds aangemoedig word. Wat onomstootlik as nuttig en korrek bevind 

is, kan tog nie maar net geignoreer of as vals afgemaak word nie. Buitendien is die "ou skool" nie 'n 

Suid-Afrikaanse maaksel nie, maar 'n vertakking van denkskole in ander Iande, veral Nederland, 

Duitsland, Frankryk, Oostenryk en ander. 

Die navorser se probleem is nie soseer die veroordeling van die "ou skool" se insigte nie, maar die 

gebrek aan plaasvervangende insigte vanuit die "nuwe skooVskole" wat nog worstel om gevorm te 

word. Daar is wei polities-geinspireerde geskrifte, maar min of geen werklike opleidingsmateriaal wat 

nuut, vars en wetenskaplik gefundeer, benut kan word om studente in die Sielkundige Opvoedkunde* 

verantwoordbaar op te lei nie. Die "ou skool" self bet ook nog hiermee geworstel, maar nogtans tog 

bruikbare modelle, al was bulle onvolledig, beskikbaar gestel. Die "nuwe skole" is egter nog 

hoofsaaklik net by kritiek. Die hoop word gekoester dat hierdie proefskrif 'n bydrae sal kan lewer tot 

die formalisering van die soektog na 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige teorie en praktyk. 

Daar word met ander woorde beoog dat, wetenskaplik-verantwoordbare insigte en bevindings hopelik 

verkry sal word wat 'n bydrae kan lewer tot die leerplanne en leerinhoude vir die opleiding van voor

en nagraadse studente in die Sielkundige Opvoedkunde, asook insigte wat aan die 

Onderwysdepartemente en onderwysbeplanners deurgegee sal kan word ter ondersteuning van 'n 

menswaardige, wetenskaplik-gefundeerde opvoedkundige sielkundige praktyk. Dit is 'n praktyk wat 

die geremde en gestremde leerder onomwonde as die sentrale medemens, wat steun benodig van die 

opvoedkundige sielkundige praktisyn, sal kan honoreer. 

Wit- en Groenskrifte en ander dokumentasie wat in die proefskrif aangehaal of andersins benut word, 

word deur die navorser krities beskou net soos wat die "ou skool" krities bejeen word en nie 

* In hierdie proefskrif sal die term Sielkundige Opvoedkunde die wetenskap, terrein en die departement of vak waarin hierdie 

navorsing onderneem word, aandui. Die term opvoedkundige sielkundige sal enersyds die persoon aandui wat die nodige 

kwalif"tkasies in die Sielkundige Opvoedkunde bet en andersyds dui dit op praktvk, naamlik die opvoedkundige sielkundige 

praktvk van die opvoedkundige sielkundige. Vergelyk ook in hierdie verband paragraaf 1.5.3. 
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noodwendig slaafs nagevolg word nie - albei word as soekende na antwoorde beskou. 

Die proefskrifwil as 'n verdere soekende antwoord probeer om 'n verantwoordbare kompromie daar te 

stel, dit is, 'n stel wetenskaplik-betroubare insigte probeer vind waarop 'n opvoedkundige sielkundige 

prak:tyk gebaseer kan word. Hierdie insigte moet vry van politieke dogma, ideologiese 

aanvaardings of voorskrifte van moontlike oningeligtes wees ten einde die noodhebbende leerder 

se vordering op die pad na selfstandige volwassenheid en toenemende beheer oor leerwyses te 

kan bevorder. Verder moet hierdie insigte bydra om die emosionele en sosiale welsyn van die 

leerder wat gebuk gaan onder pedagogiese verwaarlosing of aanverwante terugslae, eties-korrek 

te kan ondersteun. 

Uit gesprekke met opvoedkundige sielkundiges oor waarneming van die terapeutiese opvoedkundige 

sielkundige praktyk wil dit voorkom dat ten spyte van deeglike werk wat deur terapeute verrig word, 

daar nogtans onsekerheid bestaan rondom etiese aspekte en verantwoordbaarheidsaspekte in hierdie 

terapeutiese prak:tyk. Soortgelyke probleme word ervaar deur onderwysers, regsgeleerdes, geneeshere, 

kliniese sielkundiges en ander beroepe waar diens aan die medemens in eksistensieel-etiese konteks 

verskaf word. Voorbeelde ter stawing van hierdie stelling sal aanstons vanuit die mediese as 'n 

aanverwante praktyk verskaf word en in die loop van die studie voorbeelde uit die opvoedkundige 

sielkundige praktyk. 

In die verband spreek geneeshere die probleem van verantwoordbaarheid en etiese aspekte baie 

duidelik aan in 'n simposium, oor die mediese etiek, reeds op 13 Mei 1989 gehou, aan die Mediese 

Fakulteit, Universiteit van Pretoria. Insigte wat tydens die simposium verkry is, het ook besondere 

segwaarde vir die Sielkundige Opvoedkunde. Besondere klem is tydens hierdie simposium geplaas op 

die verhouding geneesheer en pasient. S6, byvoorbeeld, se 'n praktiserende spesialis-geneesheer, soos 

aangehaal deur Greyling (1990:12) tydens die simposium dat die enigste "opleiding" wat hy ontvang 

het " ••• oor die taak en gesindheid van die arts" is 'n boekie wat hy as geskenk by sy moeder 

ontvang het. Hierdie geneesheer meld ook dat daar tydens sy opleiding weinig oor die verhouding 

tussen geneesheer en pasient geleer is. Dit blyk dat in ses jaar van studie vir die kwalifikasie MBChB 

geneeshere byvoorbeeld aan die Universiteit van Pretoria slegs 'n bywoningskursus oor geneeskundige 

etiek en gedragreels- kursuskode GEG 610, op hul rooster het (Universiteit van Pretoria: 1998:14). 

Die vraag wat ontstaan is of opvoedkundige sielkundiges, in terme van opleiding in die etiek en 

verantwoordbaarheid van die terapeutiese praktyk, enigsins beter daaraan toe is. Hiermee word nie 

gese dat geen opleiding ontvang word nie. Die vraag is of wat gedoseer word relevant en voldoende is 
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en of daar byvoorbeeld maklik toeganklike hulpmiddels is om veral die terapeut wat nuut in die beroep 

staan te kan ondersteun. S6, byvoorbeeld, sou 'n beroepskode en 'n stel voorskrifte en riglyne spesifiek 

vir opvoedkundige sielkundiges ten aansien van die verhouding terapeut en pasient sekerlik van 

waarde kon wees. Sodanige kodes bestaan tans hoofsaaklik uit wenke en riglyne wat deur dosente 

sporadies in lesingsmateriaal verskaf word. Wat daar vir opvoedkundige sielkundiges kortkom, is 'n 

pertinente kode, soos wat daar bestaan vir sielkundiges ( opgestel deur die Sieikundevereniging van 

Suid-Afrika 1993). Hierdie kode vir sieikundiges het wei betekenis vir opvoedkundige sielkundiges, 

maar is nie ontwerp spesifiek vir die opvoedkundige sielkundige praktyk nie. Gesprekke wat die 

navorser met 'n aantal opvoedkundige sielkundige praktisyns gevoer het, dui aan dat afgesien van 

waar hul gestudeer het, spesifieke onderrig in die etiek van die opvoedkundige sielkundige praktyk nie 

werklik voorgekom het nie. Kyk in hierdie verband paragraaf 4.5 en 4.7. 

Die voormalige Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheeikundige Raad se "Beleidsverklaring: 

Aspekte van Professionele Gedrag" behandei verskeie aspekte van professionele gedrag vir 

geregistreerde Iede van die gesondheidsprofessies. Die genoemde Raad se "Reels wat die handelinge 

of versuime uiteensit ten opsigte waarvan tugstappe deur die Beroepsraad vir Sielkunde en die 

Raad gedoen kan word" is ook vir die opvoedkundige sieikundige praktyk van besondere waarde, 

maar is meer gerig op die voorkoming van wanpraktyke en ondersoeke wanneer wanoptrede reeds 

piaasgevind het. Kiem word in beide hierdie iniigtingstukke gepiaas op "tegniese aspekte" soos, 

onder andere, verwysings, naamborde, gelde en professionele geheimhouding. Daar is nie werklik 

sprake van direkte riglyne in verband met die verhouding terapeut en pasient nie, of in die besonder die 

wyse waarop verantwoordbare diensiewering ( terapie) behoort te geskied nie. Hiermee word die 

waarde van hierdie inligtingstukke nie ontken nie. Die navorser is van mening dat beide wei 'n 

voorkomende funksie het ten aansien van wanpraktyke en van groot waarde vir praktisyns behoort te 

wees. Die doei van hierdie inligtingstukke is ook nie om as 'n "professioneel-etiese kode" vir 

sielkundiges te dien nie. Die navorser is egter van mening dat daar naas hierdie twee inligtingstukke 

geen ampteiike kode in verband met die eties-verantwoordbare handelinge van die terapeut op die 

terrein van die Sielkundige Opvoedkunde bestaan nie. Wat met eties-verantwoordbare kode bedoel 

word, is iets soortgelyk aan die Hippokratiese eed vir geneeshere. 

"I will look upon him who shall have taught me this Art even as one of my 

parents. I will share my substance with him, and I will supply his necessities, if he 

be in need. I will regard his offspring even as my own brethren, and I will teach 

them this Art, if they would learn it, without fee or covenant. I will impart this 

Art by precept, by lecture and by every mode of teaching, not only to my own 

sons but to the sons of him who has taught me, and to disciples bound by 
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covenant and oath, according to the Law of Medicine. The regimen I adopt shall 

be for the benefit of my patients according to my ability and judgement, and not 

for their hurt or for any wrong. I will give no deadly drug to any, though it be 

asked of me, nor will I counsel such, and especially I will not aid a woman to 

procure abortion. Whatsoever house I enter, there will I go for the benefit of the 

sick, refraining from all wrongdoing or corruption, and especially from any act of 

seduction, of male or female, of bond or free. Whatsoever things I see or hear 

concerning the life of men, in my attendance on the sick or even apart therefrom, 

which ought not to be noised abroad, I will keep silence thereon, counting such 

things to be as sacred secrets" (Encyclopaedia Britannica 1970, s.v. 'Hippocratic 

oath'). 

Die Hippokratiese eed word teenswoordig ook toenemend gelgnoreer, soos onder andere blyk uit die 

gedrag van stakende werknemers in die mediese diens. Dit is 'nope vraag of stakende verpleegsters, 

onderwysers en aanverwante dienste se werknemers se gesindhede nie moontlik deur meer doelgerigte 

opleiding in etiese optrede beelwat van vandag se beersende probleme sou kon uitskakel nie. 

Die feit dat daar nog me tot by die skryf van bierdie proefskrif sover bekend stakings * en 

demonstrasies gebou is deur opvoedkundige sielkundige praktisyns nie, is enersyds gerusstellend 

indien mens aanvaar dat bulle etiese standaarde so boog is dat bulle met bul werk voortgaan in plaas 

van om wat tradisioneel onaanvaarbaar is, onprofessioneel op te tree. Aan die ander kant is 

afwesigheid van stakings en demonstrasies nie 'n bewys van 'n voldoende etiese inslag nie. 

Opvoedkundige sielkundige praktisyns gaan blykbaar met bulle dagtaak voort volgens die eise en styl 

van 'n professie wat selfs sonder direkte opleiding oor etiese aspekte 'n lang tradisie van 

professionaliteit gebandhaaf bet en nog bandhaaf Elke betrokkene moes en moet blykbaar maar self 

besluit oor verantwoordbare as etiese optrede. Moontlik is dit die rede waarom talle opvoedkundige 

sielkundige praktisyns bulle arbeid maar so in die skaduwee van die geneesbere se kode, of kodes 

verrig. Selfs 'n intemskap gee in boofsaak blootstelling aan die mening, geaardheid of styl van die 

toesighouer oor die intemskap. Daar kan uitsonderings wees, maar uit gesprekke met kollegas wil dit 

voorkom of die meeste praktisyns maar self die mas moes en moet opkom. Die navorser besef dat 

ervaring oor 'n lang tyd opgebou word, maar die vraag is of pasiente nie in die tydperk van 

onervarendheid van die terapeut in gevaar gestel word nie - of, selfs die terapeut kan in gevaar gestel 

Waar professionele verenigings van die georganiseerde onderwysprofessie tans vakbonde geword bet en selfs 

onderwysersgroepe wat nooit gestaak bet nie, tans ook deelneem aan nywerheidsoptrede kan opvoedkundige sielkundige 

praktisyns deur blote verbintenis, tans ook as betrokke beskou word. As groep bet bulle egter nog nie aan sodanige optrede 

deelgeneem nie. 
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word sonder die nodige kode of stel reels veral in 'n wereld waar mense se konstitusionele regte tans in 

sake die deurslag moet gee. 

Aspirant-geneeshere is vir ten minste ses jaar in die geselskap van ervare medici wat as dosente 

sekerlik etiese aspekte onder hul aandag bring, maar soos reeds vermeld word dit as onvoldoende 

beskou. Dit bly egter 'n vraag of opvoedkundige sielkundiges se opleiding van so 'n aard is dat hulle 

ekstensief die soeklig op etiese aspekte het. Dit is selfs moontlik vir 'n student om deur 

afstandsonderrig die studie te voltooi en 'n minimum aantal kere tydens praktiese sessies blootgestel te 

word aan die ervaring van praktiserende kollegas. Onnadenkende opvoedkundige sielkundige 

praktisyns kan ook te diep in die skaduwee van geneeshere se kodes staan en hulself "mediese" status 

aanmatig. 

Daar bestaan by die navorser heelwat vrae oor die stand van etiese optrede en verantwoordbare 

praktykvoering van opvoedkundige sielkundige praktisyns, hoofsaaklik omdat vakrigtings soos Etiek 

en Praktykgedrag blykbaar nie prominent figureer in leerplanne nie. Praktisyns meld dikwels dat bulle 

baie geleer het oor toetsmedia, onderhoudtegnieke en sielkundige denkrigtings en moontlikhede, maar 

dat oor etiese optrede min onderrig ontvang is. 

Die teenswoordige en dringende gesoek na oplossings vir onderwyskwessies sluit ook in hulpdienste 

aan kinders van aile bevolkingsgroepe, dwarsdeur die land. Die Witskrif oor voorsiening vir kinders 

met geremdhede en gestremdhede (Suid-Afrika: 1997), of anders gestel hindemisse in hul leer en 

ontwikkeling, toon ook duidelik aan dat daar op die terrein van hulpdienste dringend besin sal moet 

word oor hoe hulpdienste sal funksioneer. 

Vervolgens sal in hierdie hoofstuk die probleemstelling, doelstellings van die studie, die metode van 

ondersoek, begripsverklaringe en motivering vir die noodsaaklikheid en wesenlikheid van hierdie 

navorsing bespreek word. Tans word met hierdie inleidende en orienterende opmerkings volstaan en 

oorgegaan tot 'n meer direkte probleemstelling. 

1.2 PROBLEEMSTELLING EN AFBAKENING VAN DIE PROBLEEM 

W anneer oor grondeise van 'n opvoedkundige sielkundige praktyk besin word, ontstaan daar 

onmiddellik vrae soos: Wat is grondeise? Wie bedink sodanige grondeise? Waarop word sodanige 

grondeise gebaseer? Die volgende dringender vrae in die verband kom ook na vore: W at is 

Sielkundige Opvoedkunde? Wie is die beoefenaars daarvan? Aan wie mag opvoedkundige 
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sielkundiges diens verskaf? Hoe word hierdie diens gelewer? Hoe word opvoedkundige sielkundiges 

onderskei van ander beroepsgroepe se praktisyns wat op enige ander wyse opvoedkundige voorligting, 

sielkundige hulpverlening of een of ander vorm van ondersteuning ten opsigte van leer- en 

aanverwante probleme aan persone hied? Wat is pedoterapie? 

Afgesien van die vrae wat reeds gevra is en verder aan in hierdie proefskrif hanteer sal moet word, 

moet die aspekte wat deur die vrae opgeroep word, uit die perspektief van die Sielkundige 

Opvoedkunde hanteer word. Om, byvoorbeeld, die begrip grondeis bloot as begrip te verklaar, is een 

saak, terwyl die beroepsgroep aan wie die grondeis gestel word, 'n heeltemal ander, maar aanverwante 

saak is. 

Die navorser huldig die mening dat daar na aanleiding van eie en ander opvoedkundige sielkundige 

praktisyns se opleidingsleemtes, of leerplanprobleme van Sielkundige Opvoedkunde as vak, nie 

voldoende rigtinggewende literatuur vir die student en praktisyn besk:ikbaar is wat handel oor die 

beoefening van 'n opvoedkundige sielkundige praktyk as sodanig nie. Dit blyk dat daar ten aansien 

van die ander kategoriee van die Sielkunde, soos deur die voormalige Suid-Afrikaanse Geneeskundige 

en Tandheelkundige Raad gebruik (naamlik Kliniese, Voorligting-, Bedryf- en Navorsingsielkunde) 

meer rigtinggewende literatuur beskikbaar is ten aansien van praktykbeoefening. Die moontlike 

afwesigheid van die so ewe gemelde rigtinggewende literatuur en opleidingsinhoude kan moontlik 

daartoe lei dat die opvoedkundige sielkundige beroep 'n swakker aansien sal kry as wat dit moontlik 

verdien. In die verband meld Van der Stoep, wat Psigopedagogiek in plaas van Sielkundige 

Opvoedkunde as term verkies, reeds so vroeg as 1973 dat: 

"Van al die pedagogiese dissiplines bet die Psigopedagogiek waarskynlik die 

moeilikste stryd gevoer om sy identiteit geproklameer te kry. Sy akademiese 

erfenis was sodanig dat 'n eie perspektief binne die opvoedingsraamwerk nog 

altyd onder die vaandels gevaar bet wat slegs in beperkte mate sy eie 

terminologie verwoord bet" (Sonnekus: 1973:ix). 

Sonnekus en Ferreira (1986:27) gaan akkoord met Vander Stoep se aanname van die moeilike stryd 

wat die Sielkundige Opvoedkunde gehad het om sy identiteit gevestig te kry. Hulle voeg by: 

"Hiervan getuig die verskeidenbeid van benaminge wat in die verlede en tans nog 

aan bierdie wetenskap gegee word. Alboewel die Opvoedkundige Sielkunde en 

wat dit inbou, reeds as onaanvaarbaar bestempel is, word die benaming nog 

vryelik aan sekere Universiteite in ons land gebruik. Verdere benaminge wat aan 

die orde is, is Empiriese Opvoedkunde, Psigologiese Pedagogiek of Sielkundige 
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Opvoedkunde en veral Educational Psychology aan die Engelstalige 

U niversiteite." 

Hierdie skrywers vervolg: 

"Uit hierdie bevindinge is dit duidelik dat die verskillende benaminge verwarring 

skep, en wat die aanspraak ten opsigte van elk se studieterrein betref, so 

uiteenlopend van aard is, dat die saak van die Psigopedagogiek soms uit die oog 

verloor word" (Sonnekus & Ferreira: 1986:27). 

Hierdie verwarrende toestand vereis 'n studie op sigself en hoewel dit nie gelgnoreer kan word nie, 

val dit buite die primere bestek van die onderhawige proefskrif. Die toestand en sy implikasies sal 

slegs aanhangig gemaak word waar dit relevansie vir die eintlike probleem wat in hierdie proefskrif 

hanteer word, kan he. 

Ter orientering ten opsigte van die so ewe gemelde kernprobleem in hierdie studie, word die 

volgende spesifieke vrae sonder prioriteitsvolgorde aangebied. Hierdie vrae is terselfdertyd ook 

beskrywend van die fokuspunt in die onderhawige studie: 

• Wat is 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige praktyk? 

• Wat is pedoterapie? 

• Watter opleiding, benewens tegniese en akademiese opleiding het die terapeut nodig om as 

praktisyn verantwoordbaar en eties op te tree? 

• Volgens watter mensbeeld beoordeel die terapeut diegene met wie hy in die praktyk te make het. 

Met ander woorde, wat is byvoorbeeld die rol van, onder andere, menswaardigheid, digniteit, 

vertroue, gesag en begrip in die verhouding terapeut en pasient? 

• Wat is die oorwegings uit 'n etiese oogpunt aangaande die "deftigheid" teenoor die "huislikheid" 

van die terapeut se werksplek? 

• Hoe word die pasient se eie vermoens ingespan om tot menswaardigheid te help hydra in die 

verkryging van 'n oplossing? 

• Is die etiese aspekte van 'n terapeutiese praktyk aanleerbaar en hoe word dit moontlik gemaak dat 

etiese optrede nie kunsmatige ingrepe is nie? 

• Voldoen die opleidingsinhoude aan die etiese eise vir hierdie praktyk? 

• Is daar benewens die reeds vermelde beleid van die voormalige Suid-Afrikaanse Geneeskundige en 

Tandheelkundige Raad 'n spesifieke gedragskode beskikbaar vir praktisyns in die Sielkundige 

Opvoedkunde? 

• Indien gedragskodes bestaan, is dit moontlik om hulle te konsolideer tot een gedragskode met 'n 

gefundeerde inslag? 
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• Is daar rede tot kommer oor die status van die opvoedkundige sielkundige praktyk in vergelyking 

met aanverwante praktyke, soos die Voorligtingsielkunde en die Kliniese Sielkunde? 

Die vrae wat pas gestel is, kan nie binne die omvang van een proefskrif almal na behore hanteer word 

nie. Daar sal egter gepoog word om ook aanvoorwerk in hierdie studie te doen wat hopelik 'n behoefte 

vir navorsing sal skep in verband met eise van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige praktyk 

in tegniese en etiese konteks. In die lig van hierdie oorweging kom die navorser voorlopig tot die 

slotsom dat die grens tussen etiek en tegniek moontlik slegs 'n denkbeeldige grens is en dat probleme 

rondom 'n verantwoordbare terapeutiese praktyk uit 'n praktiese en etiese oogpunt eintlik een en 

dieselfde saak is wat ondersoek word. Nogtans sal mens tog duidelik kan onderskei tussen tegniek en 

etiek in die praktyk. Met tegniek word hier verwys na die ingrepe, metodes, media en so meer wat deur 

die terapeut ingespan word. Wat etiek betref word hier bedoel hierdie ingrepe, metodes en media op 

'n wyse aangewend waardeur n6g die pasient, n6g die terapeut se menswaardigheid geskend sal word. 

Vervolgens sal gepoog word om hierdie bree probleemstellende vrae te reduseer tot 'n enkele 

probleemstelling, naamlik : Wat is die stand van etiek-onderrig vir die terapeutiese praktyk van die 

opvoedkundige sielkundige en volgens watter etiese kode of gedragskode word hierdie praktyk 

beoefen? Met ander woorde: Wat is die grondeise van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige 

terapeutiese praktyk? ( vergelyk ook Bylae A). 

1.3 DOELSTELLINGS VAN DIE STUDIE 

Met hierdie studie word daar enersyds gepoog om aan die hand van 'n literatuurstudie grondeise van 'n 

verantwoordbare opvoedkundige sielkundige terapeutiese praktyk oop te dek, met die veronderstelling 

dat grondeise, of insigte oor grondeise, wei in die literatuur gevind sal word. Met hierdie 

literatuurstudie sal gepoog word om 'n teoretiese raamwerk as grondslag daar te stel, waarvolgens 'n 

opvoedkundige sielkundige terapeutiese praktyk bedryf behoort te word. Die doel met die verkryging 

van 'n teoretiese raamwerk is om die verantwoordbaarheid van die opvoedkundige sielkundige se 

terapeutiese arbeid te kan evalueer aan die hand van etiese eise as 'n behoort in universele konteks 

soos gedikteer deur wat menswaardig is en nie deur 'n behoort volgens eie ofwillekeurige voorkeure 

nie. Dat behoorlikheidseise volgens kulturele verskille kan verskil, word aanvaar. Daar word egter 

ook aanvaar dat daar universele behoorlikheidseise is. lmmers, wreedheid teenoor 'n medemens bly 

wreedheid in enige kultuur. Universele eise rig plaaslike of partikuliere benaderings, maar kulture kan 

riglyne verskillend gebruik. 
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Andersyds is 'n doelstelling van hierdie navorsing om aan die hand van 'n empiriese ondersoek, die 

stand van huidige opvoedkundige sielkundige terapeutiese praktyk te ondersoek. Die empiriese 

ondersoek sal aan die hand van idiogramme uiteengesit word, waarin veral daarop gefokus sal word of 

die huidige opvoedkundige sielkundige terapeutiese praktyk "in ooreenstemming" met die teoretiese 

raamwerk bedryf word al dan nie. 

1.4 DIE METODE VAN ONDERSOEK 

Alhoewel 'n literatuurstudie 'n noodsaaklike vereiste is, om die grondeise van 'n verantwoordbare 

opvoedkundige sielkundige terapeutiese praktyk oop te dek, sou dit aileen nie 'n genoegsame bydrae 

kan lewer om die terapeutiese praktyk van die opvoedkundige sielkundige meer volledig te verken 

nie. Die navorser benodig 'n metode wat daartoe sal lei dat sake oopgedek kan word soos hulle werklik 

is en nie soos wat die navorser dit graag sou wou gehad het nie. Hierdie metode moet sy vertrekpunt 

neem in die verskynsel self wat bespreek word - in hierdie navorsing die terapeutiese praktyk van 

die opvoedkundige sielkundige. 

Die navorser beoog om die essensies van 'n verantwoordbare pedoterapeutiese praktyk te ontleed. Die 

fenomenologiese metode word deur die navorser as die geskikste benadering, waardeur grondeise van 

die verskynsel oopgedek kan word, beskou, maar ander metodes sal ook ingespan word : die histories

beskrywende, die idiografiese en die literatuurstudie. 

Dit is nie die doel van hierdie studie om die fenomenologiese metode in besonderhede te beskryf nie. 

Daar sal volstaan word met 'n kort omskrywing van die Fenomenologie, naamlik, dat dit die metode of 

weg is wat deur die ondersoeker gevolg word " ••• om die wesenskenmerke van 'n bepaalde 

verskynsel (fenomeen) te ontdek, te verwoord, tot spreke te bring soos dit in sigself werklik is; 

eenvoudig gestel: die fenomenoloog is iemand wat toelaat dat die werklikheid homself beskryf en 

uitle soos wat daardie werklikheid dit sou doen as hy kon" (Van Rensburg, Landman & 

Bodenstein:1994:61). Daarmee word nie gese dat ander metodes nie ook tot sodanige uitleg en 

beskrywing in staat is nie- dit is bloot 'n kwessie van toepaslike gereedskap vir 'n bepaalde taak. 

In hierdie navorsing sal die fenomenologiese metode gekombineer word met die idiografiese metode 

en ander reeds vermelde metodes. Die doel van die aanwending van empiriese gegewens in die vorm 

van idiogramme is om die werklikheid in 'n nog groter en dieper mate oop te dek. Die idiografiese 

metode gaan om die verkryging van 'n persoonsbeeld as 'n intensiewe studie van 'n individu en sy 

optrede, wat nie aan die hand van wette van kousaliteit en statistiese ondersoeke verklaar kan word nie 
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(Reeler & Davey:1991:121). Metodologiese ingrepe sal verder in die loop van die studie verduidelik 

word. Die idiografiese metode sal in Hoofstuk Vier spesifiek verduidelik word. 

1.5 BEGRIPSVERKLARINGE 

Grondeise van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige terapeutiese praktyk (met spesiale 

verwysing na pedoterapie) word in hierdie studie, soos nou reeds vanuit verskillende hoeke vermeld, 

onder die loep geneem. Die kembegrippe uit die titel en ander relevante begrippe sal vervolgens na hul 

betekenis en implikasies verduidelik word, ter wille van verantwoordbare wetenskapsbeoefening. 

Hierdie begrippe, sal in die omgekeerde · volgorde aan die orde gestel word. Die rede hiervoor is om 

die benaming van die wetenskap en praktyk, waarom die hele studie wentel, eers te omskryf sodat 

daama met groter gemak met 'n gekose term verder gewerk kan word. 

Benewens die meer direkte verklaring van begrippe, sal daar terselfdertyd ook perspektiefmomente 

uitgebou word. Die doel hiermee is om die posisie van begrippe as teoretiese en praktiese 

aangeleenthede te kan stel. Van meet af sal daar gepoog word om die idee van 'n verantwoordbare 

pedoterapeutiese praktyk steeds as rigtingwyser vir die navorsing te laat geld. Benewens die 

begripsverklaringe volg daar ook verdere omskrywing en uitleg soos wat die argumentering vorder en 

moet dit saamgelees word met die direkte begripsverklaringe. 

1.5.1 Pedoterapie 

Daar sal by die bespreking van die begrip pedoterapie volstaan word met 'n samevatting van die 

begrip deur Olivier (1986b: 109), wat meld " ••• dat pedoterapie hulp met opvoeding aan die 

volwassene tesame met hulp van 'n opvoedingsaard aan die kind is, sodat die kind se wording 

weer optimaal sal voltrek". Aangesien daar in die onderhawige navorsing dikwels teruggekeer word 

na die begrip pedoterapie sal voorlopig met hierdie omskrywing volstaan word (kyk ook paragraaf 

3.2). 

1.5.2 Sielkundige Opvoedkunde 

Enkele etimologiese verklarings rondom die verskillende benaminge vir dieselfde dissipline en 

praktyk, van die opvoedkundige sielkundige, werp nuttige lig op oorspronge en betekenis met hierdie 

benaminge. Die wetenskappe met die name Opvoedkunde en Pedagogiek word as sinonieme beskou. 

Die byvoeglike naamwoord agogies is afgelei van die Griekse woord agein wat om te begelei beteken. 
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Deur agein se vervoegings agogos (begeleier) en agogike (dit wat om begeleiding gaan) te verbind 

met die Griekse woord pais (kind) ontstaan die term pedagogies, dit is, die begeleiding van die kind. 

Sielkunde en Psigologie is benaminge wat dieselfde wetenskap benoem. Tog is daar somm1ge 

universiteite en skrywers wat onverbiddelik by een van die benaminge staan. Die begrip Psigologie, 

wat sinoniem is met die begrip Sielkunde, is afgelei van die Grieks psyche (siel) en logos (woord). 

Daar bestaan volgens Louw (1982:1) " ••• letterlik honderde definisies ••• " waarmee gepoog word om 

die Sielkunde te definieer. Louw meld verder dat "Hoewel bostaande definisies in sekere opsigte 

verskil, is daar wei 'n gemeenskaplike faktor: almal is dit eens dat die Psigologie die 

wetenskaplike bestudering van gedrag is." 

Volgens Gouws, et al (1981:213) word "Opvoedkundige Psigologie" (Educational Psychology) 

gedefinieer as "Die bestudering van psigologiese probleme en veranderlikes op die terrein van die 

onderwys en qpvoeding en die toepassing van psigologies verantwoorde konsepte en metodes om 

probleme op te los of die opvoedingstaak te bevorder." 

Van Niekerk (1986:6) noem dat die: "··· huidige opvoedkundige-sielkundige teorie en praktyk 'n 

sterk eklektiese karakter" vertoon. Hy meld ook die Opvoedkundige Sielkunde geniet "... die 

twyfelagtige onderskeiding dat elkeen wat homself daarmee besig hou, min of meer 'n eie siening 

daarop nahou." Hierdie toedrag van sake kan moontlik toelating hied vir buitengewone vryheid van 

denkbenaderings en dalk vele insigte bring, maar vir beoefenaars en studente van die Sielkundige 

Opvoedkunde en vir praktisyns en gebruikers van die praktyk lei dit sekerlik tot verwarring en selfs 

verleentheid. Dit kan ook lei tot onsekerheid oor korrekte praktykvoering. 

Van Rensburg, Landman en Bodenstein (1994:52;216) beskou die benaminge Sielkundige 

Pedagogiek (Opvoedkunde), Empiriese Opvoedkunde en Opvoedkundige Sielkunde as 

verwysende na dieselfde wetenskap. Hulle skryf dat: 

"Die bestudering van die konkrete kind-in-opvoeding ter wille van 'n beter 

begryping en aanwending van hulp waarop die kind aangewese is; op grond van 

die opvallende empiriese (meetbare, feitlik kontroleerbare) aard van hierdie 

ondersoek na die feitlikhede aangaande die opvoedeling as persoon word die 

perspektief as Empiriese Opvoedkunde (Pedagogiek) bestempel." 

Van Rensburg, Landman en Bodenstein (1994:52:216) is ook van oordeel dat die kind nooit net aan 

kwantitatiewe aspekte/maatstawwe "geevalueer" moet word nie. Kwalitatiewe evaluering moet 
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nooit uit die oog verloor word nie. 

Die term Empiriese Opvoedkunde het in onguns verval soos, onder meer, blyk uit die 

naamsverandering van hierdie vakgebied by die Universiteit van Suid-Afrika na Sielkundige 

Opvoedkunde. Die benaming van die betrokke departemente aan onderskeie universiteite verskil 

steeds van mekaar. Aan die Universiteite van Pretoria, Stellenbosch en die Randse Afrikaanse 

Universiteit staan die betrokke departement bekend as Opvoedkundige Sielkunde teenoor die reeds 

vennelde benaming Sielkundige Opvoedkunde aan die Universiteit van Suid-Afrika. Aan die 

Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys staan die betrokke departement bekend as 

Psigo-Opvoedkunde. Die benaming Educational Psychology word deurgaans aan Engelse 

universiteite in Suid-Afrika gebruik. Volgens die literatuur blyk dit dat die benaming Educational 

Psychology bykans deurgaans in die Angel-Saksiese wereld gebruik word. 

Die voonnalige Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad en tans die Health 

Professions Council of South Africa gebruik die benaming opvoedkundige sielkundige om die 

persoon aan te dui wat die betrokke kategorie van die Sielkunde beoefen. 

Volgens Gibson en Chandler (1988:4) se siening kombineer "Educational Psychology" die velde van 

die Sielkunde en die Opvoedkunde. Verder meld hierdie outeurs dat "Educational Psychology" die 

studie van die gedrag van die mens is en dat dit handel oor beginsels waardeur leer bevorder en gerig 

kanword. 

Verskeie outeurs, resent en minder resent, onder andere, Gage en Berliner (1984), Gates, Jersild, 

McConnell en Callaman (1948), Good en Brophy (1990) asook Walberg en Haertel (1992) beskou 

reeds oor die jare "Educational Psychology" op soortgelyke wyse as Gibson en Chandler deurdat die 

klem geplaas word op leer, motivering, intelligensie en ander aanverwante sake wat ter sprake is 

by skolastiese prestasie. Daar word deur hierdie outeurs weinig aandag geskenk aan emosionele 

en gedragsprobleme asook probleme tussen ouer en kind. Sonnekus (1973:2) meld in hierdie 

verband: 

"Dikwels word sonder uitsondering in 'n bundel met die naam "Educational 

Psychology" veel oor die skool gevind en weinig of niks oor die kind nie. 'n 

Sodanige ''metodiek of didaktiek" bestaan dan ook sonder uitsondering uit 'n 

reeks kunsgrepe, tegnieke of reseppe wat nie uit die didakties pedagogiese 

situasie van die kind ontstaan bet nie." 
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Daar bestaan me eenstemmigheid oor die spelling van die begrip opvoedkundige 

sielkundige/opvoedkundige-sielkundige nie. Van Rensburg, Landman en Bodenstein ( 1994 :176) 

skryf die term opvoedkundige sielkundige sonder 'n koppelteken, maar Van Niekerk (1986) maak 

gebruik van 'n koppelteken. Die navorser is van oordeel dat die taalreel eerder gevolg moet word en 

dat die term opvoedkundige sielkundige twee woorde behoort te bly volgens die gebruik in Afrikaans. 

Vir diegene wat probeer beklemtoon dat daar 'n sameloop van opvoedings- en psigiese handelinge 

en/of terapie betrokke is, sou dit taalkundig ook beter wees om dan maar liewer van opvoedkundig

sielkundig(e) te praat, hoewel hierdie vorm weer nie maklik uitgespreek word nie. In hierdie opsig 

blyk terme soos psigopedagogiek en psigo-agogiek eintlik makliker hanteerbaar vir Ieser en skrywer. 

Taalkundig is dit ook nie tongknopers nie. Psigo-agogiek verwys na die totale terrein waarop die 

Sielkundige Opvoedkunde kan beweeg, te wete, pedagogics (hulp aan die kind), andragogies (hulp aan 

die volwassene) en gerontagogies (hulp aan die bejaarde ). 

Van Rensburg, Landman en Bodenstein (1994:176) gebruik die term Opvoedkundige Sielkunde. 

Genoemde outeurs maak geen melding van skrywers wat die koppelteken benut nie, ten spyte daarvan 

dat hulle Van Niekerk as bron vir hierdie term aangee. Van Rensburg, Landman en Bodenstein 

(1994:605) gee Van Niekerk aan as Bron 174, maar die werk van Van Niekerk die redakteur is soos 

volg aangegee "Die opvoedkundige sielkundige. 'n Handleiding in die Opvoedkundige 

Sielkunde." Hierdie werk waama verwys word, is dieselfde werk wat in 1986 verskyn het, maar 

waarin deurgaans ( op die buiteblad, die titelblad en die teks) die term opvoedkundige-sielkundige 

benut word. Dit is jammer dat navorsers so 'n onakkuraatheid laat deurgaan in 'n literatuurstudie waar 

geswoeg word om orde en hanteerbaarheid by begrippe in die Opvoedkunde te probeer verkry. Die 

navorser is van mening dat vorme soos psigopedagogiek en psigo-agogiek nog steeds meriete het, 

maar blykbaar is die aanvalle wat oor 'n wye front teen die begrip Pedagogiek gemaak word genoeg 

om skrywers maar liewer na die grammatikaal minder aanvaarbare term "opvoedkundige

sielkundige" (verwysende na die praktisyn) te laat gryp. Die navorser sal vir die doeleindes van 

hierdie proefskrif nie verder op hierdie terminologiese polemiek ingaan nie. Soos wat die navorser 

simpatie het met pogings om die idee van die opvoedingsverskynsel en die psigiese verskynsel tot 'n 

eenheid te probeer saambind in teorie en praktyk, is sy ook van mening dat dit juis vir die teorie en 

praktyk skadelik is indien so 'n terminologiese verwarring eenvoudig bly voortbestaan. 

In die onderhawige studie sal, soos reeds in die titel van die proefskrif en paragraaf 1.1 aangedui, 

gebruik gemaak word van Sielkundige Opvoedkunde om die terrein aan te dui en van opvoedkundige 

sielkundige om die praktisyn aan te dui. 
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1.5.3 Opvoedkundige sielkundige praktyk 

Praktyk is in die omgangstaal 'n oorbekende term met 'n variasie van betekenisse. In Afrikaans 

beteken dit, onder meer, werk, beroep, gebruik, werksplek, spesialiteit, gewoonte, die teendeel van 

teorie, metode, prosedure, herhaling van 'n bepaalde handeling, professionele werk, besigheid en 

sakekring van 'n medikus of prokureur of ander professioneel gekwalifiseerde persoon (Concise 

Oxford Dictionary 1992, s. v. 'praktyk'). In professionele kringe word iemand wat spesifiek 

gekwalifiseer is vir 'n bepaalde dienslewering 'n praktisyn genoem. Praktyk en praktisyn kom van 

die Griekse woorde praktike en praktikos wat beteken om te doen of te handel (Concise Oxford 

Dictionary 1992 s.v. 'praktyk'). 

Vir die doeleindes van hierdie navorsing moet die term praktyk, ten spyte van sy oorbekendheid, 

deeglik omskryf word, aangesien praktyk nie maar net in 'n algemene konteks benut sal word nie, 

maar sal verwys na 'n gespesialiseerde handeling deur 'n spesiaal gekwalifiseerde praktisyn en 'n 

mens met 'n spesifieke probleem wat nie in 'n ander praktyk na behore gehelp kan word nie. Aan die 

een kant is praktyk ook 'n plek waar die pasient fisies moet toetree en die praktisyn fisies gehuisves 

moet word met die 09g op diens. Vir hierdie doel behels praktyk : spreekkamers, gespesialiseerde 

toerusting, praktykfinansies, rekeningstelsels, versekering, kantoororganisasie, bestuur van personeel, 

terapeutiese voorskrifte, kennis van mediese skemas, professionele aanspreeklikheid ensovoorts. 

Hoewel die eerste saak (pasient en praktisyn) en die tweede saak (fisiese middele) onderskei kan word, 

kan dit in etiese perspektief nie geskei word nie. So, byvoorbeeld, kan die beste moontlike verhouding 

tussen pasient en praktisyn versteur word deur ontoereikende fisiese omstandighede soos, 

byvoorbeeld, raserige verkeer buite, 'n lekkende dak of oordrewe dekor wat eerder tot onrustigheid as 

tot kalmte by die pasient kan lei. Hierdie navorsing gaan op die eerste saak (pasient en praktisyn) 

konsentreer maar die tweede saak (fisiese middele) nie uit die oog verloor nie. Die slagspreuk in die 

verband lui: eenvoudige smaakvolle meubels en 'n simpatieke terapeut dra albei tot die 

vertrouensituasie tussen pasient en praktisyn by. Die korrektheid van hierdie slagspreuk, toegepas op 

die opvoedkundige sielkundige praktyk, staan in die sentrum van die studie. Wie die pasient en die 

terapeut in die besondere praktyk is, sal vervolgens aan die orde gestel word. Die praktisyn hier is 

spesifiek 'n persoon wat opleiding in die Sielkundige Opvoedkunde ondergaan het en word omskryfin 

die literatuurstudie wat volg. Die terme praktyk en praktisyn sal in die hoofstukke wat volg, steeds 

binne die perspektief van die etiese. eise van die opvoedkundige sielkundige dienslewering en die 

etiese eise daaraan verbonde hanteer word. Dit gaan gevolglik om spesifieke eise in 'n spesifieke 

praktyk en nie maar net om praktyk in 'n algemene konteks nie. Daar sal egter waar nodig, en waar 

daar aansluiting gevind sou kon word ook na aanverwante praktyke en praktisyns verwys word. Die 



16 

Sielkundige Opvoedkunde is immers nie 'n geisoleerde praktyk nie, maar 'n praktyk binne die familie 

van dienslewerende aanverwante gesondheidsberoepe. 

1.5.4 Verantwoordbare 

Die werkwoord verantwoord beteken rekenskap gee van, regverdig, rekenskap afle of jou regverdig 

(Verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse Taal1994, s.v. 'verantwoord'). 

Die woord verantwoordbare word in die algemene taalgebruik dikwels gehoor en wat die betekenis 

daarvan betref, is verdere verduideliking daarvan onnodig. Wat egter van kardinale belang vir hierdie 

studie is, is die implikasies van die term verantwoordbaar in soverre dit om 'n verantwoordbare, 

terapeutiese praktyk gaan. Die soektog na hierdie implikasies vorm die kern van hierdie navorsing en 

sal in die volgende hoofstukke kumulatief ondersoek en toegelig word. In die onderhawige studie is 

die skrywer verplig om aan te toon waarom die studie as verantwoordbaar beskou kan word en watter 

doen en late van die terapeut as praktisyn, die opvoedkundige sielkundige, as gangbare, 

verantwoordelike en verantwoordbare handelinge gekwalifiseer kan word. In 'n besliste sin sal 

nagegaan moet word of die na-wetenskaplike situasie van die terapeutiese praktyk verantwoordbare 

toepassingsmoontlikhede vanuit die wetenskap ontvang en of dit dan verantwoordelik benut word. Die 

kwaliteit van wat deur die wetenskaplike deurgegee word, sal ook onder die soeklig moet kom. 

1.5.5 Grondeise 

'n Huis staan op 'n fondament om 'n huis-in-eenheid te kan wees. Die fondament is 'n grondeis ten 

aansien van daardie huis se huiswees. Aan die ander kant is daar "toevallighede" aan 'n huis wat wei 

die huis mooi of interessant kan laat vertoon, maar sodanige "toevallighede" se afwesigheid sal niks 

aan die essensiele aard van die huis verander nie. 'n Huis met of sonder portrette en allerlei 

versierings, is nog steeds 'n huis, maar een sonder fondament, mure, vensters, deure en 'n dak hou op 

om volledig huis te wees. Die essensialia of onwegdinkbare aspekte van die huis maak daarvan 'n huis. 

Hierdie "maak van" of essensialia is grondeise vir huiswees en na analogie hiervan kan gese word dat 

'n terapeutiese praktyk slegs outentiek terapeutiese praktyk kan wees wanneer dit gevorm is en in 

stand gehou word rondom of met behulp van sekere aspekte, soos 'n gekwalifiseerde terapeut, 'n 

hulpbehoewende pasient, 'n kundige aktiwiteit en ander sake wat later in hierdie navorsing ontdek sal 

moetword. 

Indien 'n terapeut se sertifikate aan die mure pryk in swart of rooi rame het dit niks te make met 'n 



17 

grondeis nie. Dit lewer wei in 'n sin bewys van die terapeut se bevoegdheid, ofliewer "lisensie" om 'n 

praktisyn te mag wees, maar aktualisering van kundigheid tot oplossing van die pasient se probleem is 

daarteenoor 'n grondeis. 

In die literatuur waar daar gepoog word om 'n bepaalde saak se noodsaaklike of essensiele aard te 

beskryf, maak outeurs vaJl, onder mee:r, die volgende sinonieme vir grondeise gebruik: 

• Kriteria Die woord kriteria is afgelei van die Griekse woord kriterion wat onderskeidende 

merkteken, standaard of maatstaf beteken asook die Griekse woord krinein wat dui op 'n 

beoordelingsnorm. 'n Kriterium is 'n maatstaf of" .•• 'n norm wat in sy wese eers deurdink en 

geformuleer moet word om uiteindelik as beoordelingsnorm aangewend te kan word" (Van 

Rensburg, Landman & Bodenstein:1994:117). 

• Kategoriee Die woord kategorie is afgelei van die Grieks kata + yghorein wat beteken om aan te 

kla, aan te toon of te bewys en om vaste gronde te fundeer. Kategoriee is beligtende denkmiddele 

waardeur die opvoedingswerklikheid toeganklik word. Deur die aanwending van kategoriee kan 

werklikheidsgetrou uitsprake oor die opvoedingswerklikheid gemaak word (Landman & 

Beckman: 1986:3). 

• Essensie Die term essensie is afkomstig van die Latynse term essentia (wese), esse (te wees). 'n 

Essensie dui op die "fundamentele wese; die wesentlike of die kern" (Verklarende 

handwoordeboek van die Afrikaanse Taal 1994, s.v. 'essensie'). Van Rensburg, Landman en 

Bodenstein (1994:54) gaan akkoord met hierdie omskrywing en voeg by: 

" ... intrinsieke wese; essensieel noodsaaklik; onontbeerlik; 'n essensie is daarom 

'n wesenskenmerk; die wesentlike; die fundamentele; 'n kemfeit 'n noodsaaldike 

vereiste; 'n onontbeerlike voorwaarde; 'n moontlikheidsvoorwaarde ('n 

pedagogiese essensie maak opvoeding moontlik); 'n onties gegewene 

(onwegdinkbaar, onweghandelbaar, dit is); 'n ontologiese aangeleentheid (die 

essensie van 'n saak/opvoeding moet geken word om begryp te word); 'n 

betekenisvolle wyse van lewe ('n lewenswyse met besondere betekenis); 'n 

werklikheid wat openbaar (aan die lig bring) kan word en wat verwerklik 

(verwesentlik) kan word. Essensies (essensiele kenmerke) wat bymekaar hoort, 

groepeer saam om strukture te vorm." 

• Eise en vereistes Die selfstandige naamwoord eis beteken "Versoek wat as 'n gebod kom van 

iemand wat die mag of reg bet om op uitvoering daarvan aan te dring ..• " (Verklarende 

handwoordeboek van die Afrikaanse Taal 1994, s.v. 'eis') en "Voorwaarde waaraan voldoen 

moet word." Die woord vereiste word omskryf as "Wat gevra, vereis, gevorder word; 
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noodsaaklikheid, benodigdheid, voorwaarde " (Verklarende handwoordeboek van die 

Afrikaanse Taall994, s.v. 'vereiste'). 

• Grondvorme en grondstruktuur Greyling (1979:110) beweer in verband met grondvorme en 

grondstruktuur: 

" Die oopdekking van die essensies aangaande die menslike van die mens ••• , kan 

eers onderneem word wanneer daar duidelikheid bestaan aangaande die 

vertrekpunt van waaruit sodanige essensies bepaal word. So 'n vertrekpunt vorm 

uiteindelik die grondstruktuur waarop 'n mensbeeld gebou word. Hierdie 

grondstruktuur is op sy beurt weer gefundeer in antropologiese grondvorme. 

Hierdie antropologiese grondvorme is bepalend vir die totale opbou van 'n 

denker se omvattende antropologiese visie." 

In hierdie studie sal die verskeidenheid benaminge vir grondeise, soos deur verski1lende outeurs 

gebruik, benut word in soverre op redelike gronde aanvaar kan word dat sodanige outeurs ook daarmee 

grondeise bedoel soos wat die navorser die term grondeise interpreteer. Daar sal ook deeglik besin 

moet word oor die aard en wese van die pasient, as mens en as persoon asook ten aansien van die 

terapeutiese arbeid of ingryping alvorens 'n stel afgeronde grondeise of kriteria aangebied sal kan 

word as "toetsmiddele" waarmee geevalueer kan word of 'n bepaalde handeling of optrede wei 'n 

verantwoordelike en verantwoordbare terapeutiese handeling of optrede kan wees of sou kon wees. 

Wanneer 'n persoon in besit van die reeds gemelde "lisensie" (of selfs "lisensies") 'n pasient 

behandel, kan dit wees dat die behandeling die naam terapie dra, maar alles behalwe terapie sou wees. 

Indien die idee van diens sou ontbreek, kan daar nie sprake van terapie na sy essensiele of grondeis

aard wees nie. Grondeise waama gesoek sal word in hierdie studie is essensiele handelinge en 

houdings ten aansien van praktykbeoefening waarsonder 'n terapeutiese praktyk nie verantwoordbaar 

geaktualiseer kan word nie. 

Ten einde hierdie soektog na grondeise verantwoordbaar te kan uitvoer, sal dit nodig wees om 'n 

metode te vind waarvolgens eie voorkeure en smake nie sal geld nie, maar onweerlegbare stellings 

gegrond op essensiele aspekte wei. Indien hierdie essensiele aspekte sou ontbreek sal 'n terapeutiese 

praktyk tot iets anders verander. Weer eens: 'n smaakvol gemeubileerde spreekkamer kan vertroue 

inboesem, maar iemand kan in 'n byna lee spreekkamer of selfs onder 'n boom in die veld dalk 'n 

beter diens lewer. Ook die houdbaarheid van hierdie idee aangaande die inboeseming van vertroue sal 

in die loop van die ondersoek geverifieer moet word. 
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1.5.6 Pasient 

Aangesien hierdie term deurgaans in die studie gebruik word, word dit hier kortliks verk:laar. Die 

stamwoord patiens (Latyn) beteken om te ly (Concise Oxford Dictionary 1992, s.v. 'patient'). Klient 

daarteenoor (uit Latyn cliens) beteken om te gehoorsaam of om te boor (Concise Oxford Dictionary 

1992, s.v. 'client'). Die term klient weerspreek die idee van samewerking tussen noodhebbende 

(pasient) en terapeut (dienende) waar daar nie net gehoorsaam word nie, maar saamgewerk word. 

Daar is opvoedkundige sielkundiges wat die term ldient verkies. Laasgenoemde het 'n effense 

konnotasie van finansiele besigheid, terwyl pasient in lyn met gesondheidsdienste se gebruik, 'n term 

is wat van meet af simpatie en empatie met die noodhebbende kind of volwassene verklank - kyk ook 

Hoofstuk Vyfwaar die term pasient in etiese konteks ook na vore tree as 'n term wat geduld (met die 

medemens) beteken. Vir die doeleindes van hierdie studie is daar verder deurgaans van die term 

pasient gebruik gemaak. 

1.6 PROGRAMAANKONDIGING 

Vervolgens sal daar, in Hoofstuk Twee, aan die hand van 'n literatuurstudie gekyk word na die 

opvoedkundige sielkundige praktyk in historiese perspektief 

Hoofstuk Drie sal handel oor grondeise van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige 

terapeutiese praktyk, met besondere verwysing na pedoterapie. Hierdie grondeise sal aan die hand van 

die fenomenologiese metode ontdek en oopgedek word. 

In Hoofstuk Vier sal die inhoud en interpretasie van die empiriese navorsing, aan die hand van 

idiogramme uiteengesit word. Klem sal op verantwoordbaarheid, etiese en aanverwante kwessies van 

'n terapeutiese praktyk geplaas word. 

In Hoofstuk Vyf sal daar na 'n samevattende terugskou op bevindinge uit hierdie studie en die 

implikasies van hierdie bevindinge enkele aanbevelings vir benutting deur administrateurs en 

bestuurders van opvoedkundige sielkundige dienste en vir praktisyns gemaak word. Aspekte vir 

verdere navorsing sal ook uitgelig word. 'n Aanloop tot 'n etiese kode sal vir verdere navorsers 

voorsien word. 



HOOFSTUK TWEE 

DIE OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE PRAKTYK IN IDSTORIES-KONTEMPORERE 

PERSPEKTIEF 

2.1 BESTEK EN DOEL VAN DIE LITERATUUR OORSIG 

In die voorafgaande hoofstuk is aangetoon dat 'n historiese oorsig van die opvoedkundige sielkundige 

praktyk in Hoofstuk Twee gegee sal word. Die doel van sodanige oorsig is, onder meer, om vir 

begrypingsdoeleindes kennis van die verband tussen die verlede, hede en toekoms van die 

opvoedkundige sielkundige praktyk te dra. Benewens die verkryging van die gemelde verbande 

bestaan daar steeds die gevaar dat die navorser 'n taak aanpak sonder die nodige teoretiese kennis. 

Hoofstuk Twee is gevolglik ook teoretiese opskerping vir die navorser en die kritiese Ieser. Remenyi 

en Money (1996:212) se tereg aangaande 'n "Lack of theoretical knowledge" dat navorsing nie 

sonder " ••• a strong background in the theory underpinning the discipline being studied" 

uitgevoer behoort te word nie want indien die navorser (en die Ieser) nie die " .•• underlying theory" 

ken nie " ••• then the research is very fragile and may be easily discredited". 'n Historiese oorsig 

kan teoriee bekendstel en dien as hulp:middel om kennis van wanopvattinge en tekortkominge uit die 

verlede te benut as voorkoming vir die herhaling van soortgelyke wanopvattinge en tekortkominge. 

Terselfdertyd kan 'n historiese oorsig dien as 'n hulpmiddel om 'n beter perspektiefte kry van hoe die 

algemeen geldende menslike aard in teorie en praktyk deur die eeue gerespekteer is of nie. Deur kennis 

te dra van die beeld van die kind, sowel as die hulpverlening aan die kinders deur die eeue, kan 

bygedra word tot beter insig in die huidige hulpverleningspraktyk aan kinders wat in opvoedingsnood 

verkeer. Pistorius (1982:19), se in die verband dat waar die Historiese Pedagogiek 'n beeld van die 

verlede en die hede verskaf, is daardie beeld altyd ook toekomsgerig aangesien die verskynsel van die 

opvoeding verband hou met die mens se wording op weg na 'n sinvolle bestem:ming. 

Waar 'n historiese oorsig in hierdie studie aansluit by die eise van 'n verantwoordbare blik op die 

verlede wil dit nie 'n blote chronologiese studie met datums en opeenvolgende gebeure wees nie, maar 

'n nasporing van standhoudende teoretiese en praktiese waarhede met die oog op die verbetering van 

die opvoedkundige sielkundige praktyk asook die kennisbron van die Sielkundige Opvoedkunde as 

wetenskap. Ten einde aan hierdie eis te kan voldoen geld die volgende hoofoorwegings by hierdie 

oors1g: 

• Om erkenning te gee aan die verlede is 'n eis van verantwoordbare wetenskaplike volwassenheid. 

• 'n Historiese oorsig hou direk verband met die navorser se wetenskaplike volwassenheid of 
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teoretiese onderlegdheid. 

• 'n Historiese oorsig lei die Ieser om hom of haar te orienteer in tydsperspektief sodat heersende 

perspektiewe in 'n bepaalde praktyk verstaan kan word. 

• 'n Historiese oorsig het ook 'n aanvangsfenomenologiese inslag waardeur die navorser na die kern 

en oorspronge van 'n praktyk of 'n gebeure kan beweeg. Met ander woorde, die historiese oorsig, 

indien dit indringend genoeg is, dra daartoe by om 'n saak te begryp en te ken soos wat dit werklik 

IS. 

• 'n Historiese oorsig dwing die navorser om kemsake wat deur middel van die oorsig ontbloot is 

verder te ontleed en op te volg ten einde die beste moontlike beeld in totaliteit te verkry. 

Aangaande die beste moontlike beeld in totaliteit noem Serres (1989) soos aangehaal deur De Beer 

(1996:85) die verweefdheid van teorie en praktyk asook die verweefdheid van mens, wereld en 

wetenskap " •• the third curriculum" waarby hy ook insluit die vyf sintuie van die mens " ••• the 

interwovenness of the sciences, the arts and philosophy". Met die "third curriculum" bedoel hy 

dat die navorser 'n totaliteitsbegrip moet aanleer om verbande tussen teorie en praktyk te kan verstaan. 

Die totaliteitsbeeld wat gesoek word, noop die navorser om in die opsig nie net op die spoor van die 

Opvoedkunde en die Sielkunde te loop nie, maar ook op die van die Wetenskap waarvan die 

Opvoedkunde en die Sielkunde maar net twee vertakkings is. In die verband sal veral by die Filosofie 

as wetenskapsfundeerder ook aangeklop word om die wetenskapsteoretiese onderbou van die 

Opvoedkunde en die Sielkunde te kan opspoor. 

Soos te verwagte sal in hierdie hoofstuk van resente maar ook van 'n groot aantal minder resente 

werke gebruik gemaak word, aangesien dit gaan om 'n historiese oorsig en sommige van die primere 

bronne vanselfsprekend nie resent kan wees nie. In 'n werk soos " The democratic philosophy of 

education" van Home waarvan die eerste uitgawe reeds in 1932 verskyn het, is daar nie sprake van 'n 

aparte Opvoedkunde-dissipline, soos die Sielkundige Opvoedkunde nie, maar min of meer outoritere 

uitsprake oor die Sielkunde as deel van kennis oor die kind en sy leer en opvoeding. 

Hierdie historiese oorsig sal nie net die geykte styl van chronologiese gebeure, soos reeds aangetoon, 

benut nie maar sal interpreterend probeer verklaar hoe eksponente van die Opvoedkunde en van die 

Sielkunde die probleem van 'n menswaardige opvoedkundige sielkundige praktyk, ofvoorloper van 'n 

opvoedkundige sielkundige praktyk vertolk en hanteer bet. Hierdie historiese oorsig en interpretasie 

word in groot spronge aangebied met die oog op die verkryging van agtergrond tot die hedendaagse 

toneel. 'n Diepgaande historiese oorsig val buite die bestek van hierdie onderhawige proefskrif en sou, 

buitendien 'n proefskrif op sy eie vereis bet (kyk paragraaf 5.7). 
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2.1.1 Die voorwetenskaplike en wetenskaplike ingesteldheid 

In die voorwetenskaplike gesitueerdheid is die mens gewoonlik min bekommerd oor die geldigheid 

van argumente en bevindinge, aangesien die mens, vanuit sy gevoel en sy direkte betrokkenheid by die 

wereld leef. Daarvolgens is dit vir die mens nie nodig om alles wat hy * doen en beheers eers aan norme 

te gaan toets nie. Hierteenoor is die mens in die wetenskaplike gesitueerdheid spesifiek daarop uit om 

die aanvaarbaarheid en geldigheid van bevindinge en wyses van doen te probeer beproef aan die hand 

van wetenskaplike bewyse. Daarmee word nie gese dat sodanige bewyse altyd op geldige 

eksperimente, verantwoordelike en verantwoorbare navorsing en deeglike toets en hertoets berus nie. 

Juis daarom poog die wetenskaplike om algemeen geldige wette te vind as die grondslag waarop 

handelinge, uitsprake en so meer verantwoordbaar uitgevoer of gemaak word. Die outentieke 

wetenskaplike streef daarna om uiteindelik te kan se dat 'n voorgestelde manier van doen berus op 

deeglike besinning oor geverifieerde kennis. 

Die wetenskaplike se bevindings, selfs al kan hulle nooit volmaak verifieerbaar en verantwoordbaar 

wees nie, moet beskou word as metodes vir toepassing wat aan die voorwetenskaplike wereld 

deurgegee word en waarmee daar minstens 'n goeie kans op behaling van sukses bestaan. Wanneer die 

wetenskaplike, geverifieerde, kennis en verantwoordbare metodes deurgee aan die praktyk, dan is 

daardie kennis op die gebied van die na-wetenskaplike aan die praktyk beskikbaar gestel. Dit beteken 

nie dat daar nie aangaande daardie kennis verdere wetenskaplike ondersoek gedoen word nie. Die 

opvoedkundige sielkundige praktisyn het in hierdie opsig ook 'n verpligting om "die ewige student" 

te bly - die verantwoordbare pedoterapeutiese praktisynshandelinge behoort voortdurend getemper te 

word deur verdere en indringende wetenskaplike ondersoek. Die praktiserende opvoedkundige 

sielkundige kan om praktiese redes nie voortdurend met navorsing besig wees nie, maar kan 

praktyksbevindinge aan voltydse navorsers deurgee. Die praktisyn self kan met behulp van 'n besliste 

lees-, simposiumprogram, konsultasie met navorsers en bywoning van gespesialiseerde lesings en 

werkswinkels die wetenskaplike basis van sy praktyk deurlopend en toenemend versterk. 

In die onderhawige studie is die navorser verplig om aan te toon waarom die studie as 

verantwoordbaar beskou kan word en watter doen en late van die terapeut as praktisyn, die 

opvoedkundige sielkundige, as gangbare, verantwoordelike en verantwoordbare handelinge 

gekwalifiseer kan word. In 'n besliste sin sal nagegaan moet word of die na-wetenskaplike situasie van 

• Ter wille van vereenvoudiging van die teks word daar deurgaans in hierdie studie na by/hom verwys om beide manlik en 

vroulik aan te dui behalwe waar spesifiek na 'n vroulike persoon verwys word. 
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die terapeutiese praktyk verantwoordbare toepassingsmoontlikhede vanuit die wetenskap ontvang en 

of dit dan verantwoordelik benut word. Die kwaliteit van wat deur die wetenskap deurgegee word, sal 

ook onder die soeklig moet kom, soos wat dit deur die eeue ontplooi het. 

2.2 BESKOUINGS OOR DIE OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE PRAKTYK 

Die beskouings wat hier kortliks vermeld word, dien slegs om 'n beeld te verkry van watter waarde al 

dan nie denkers deur die eeue aan die psige van die mens geheg het of nie. In die besonder sal gekyk 

word of daar hoegenaamd aandag bestee is aan die psige van die kind en of verskynsels soos psigiese 

nood en leerprobleme, hetsy in formele of informele konteks, aandag geniet het. Anders gestel: was 

daar iets soos 'n opvoedkundige sielkundige praktyk en teoretiese beskouings aangaande so 'n 

praktyk? 

2.2.1 Orienterende teoretiese beskouing 

Die navorser is, na aanleiding van die literatuurstudie, van oortuiging dat daar nie met sekerheid die 

presiese oorsprong van die toepassing van opvoedkundige sielkundige beginsels, soos wat dit tans 

toegepas word, aangedui kan word nie. In die voorwetenskaplike gesitueerdheid is "opvoedkundige 

sielkundige beginsels" nie gesistematiseer in wetenskaplike taal nie. Daarom sal vasgestel moet word 

of die opvoedkundige sielkundige praktyk oud is of van meer resente oorsprong. 

Verskeie skrywers (Pistorius: 1982:175; Pretorius: 1972:1; Walberg & Haertel: 1992:6) voer die 

ontstaan van die opvoedkundige sielkundige praktyk of "kinderterapie" na 'n sekere datum of 

gebeurtenis terug. Die navorser is van mening dat elke "leermeester" ( ouer, grootouer, broer, suster, 

onderwyser ofvolwassene) wat byvoorbeeld empaties na 'n kind geluister het, 'n kind bemoedig het of 

lewenswyshede gedeel het in der waarheid besig was met "opvoedkundige sielkundige terapie", 

alhoewel dit op die voorwetenskaplike vlak was. In ou testamentiese konteks wonder mens of Dawid 

se kalmerende harpspelery vir Saul nie reeds 'n vorm van terapie met behulp van musiek was nie. 

Langeveld (1969:5) meld dat deur al die eeue het ouers hul kinders liefgehad " •.. als de ouders 

tenminste ouders wilden zijn." Verder meld Langeveld: 

"Kinderen zijn bemind geweest, maar ... zij bleven bet kind van de rekening. Geslachten hebben 

hun krachten aaneengeschakeld in hun bescherming, maar hoe jong is bet verleden, dat bet kind 

wettelijk beschermde?" Langeveld (1969:5) kom tot die gevolgtrekking "Het heeft- zo zeiden 

wij - lang geduurd voor in bet maatschappelijke Ieven de erkenning van bet kind als mens 
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gestalte begon aan te nemen in objektieve, zakelijke vormen, die stand konden houden tegen de 

druk der tijden." 

De Klerk (1982:2) toon aan dat die mens in bepaalde kulture en eras, soos in die tyd van die 

Grieke en Romeine, nie veel meer waarde geheg het aan 'n kind as wat hy aan 'n ruil- of 

arbeidsmiddel geheg het nie- 'n vader kon sy kind verruil vir 'n vis. Daarteenoor toon Grobler 

(1971:54) aan dat daar ten opsigte van Israel in die vroee Christendom besondere sorg en respek 

aan die dag gele is wat kinders betref. 

Uit die literatuur wat in hierdie navorsing benut is, blyk die aanvaarbaarheid van Langeveld se 

stellings onomwonde veral wanneer in ag geneem word dat 'n konsep soos die "psigiese lewe van die 

kind" maar van redelike onlangse oorsprong is aangesien opvoedkundige teoriee, net soos sielkundige 

teoriee, selfs nou nog worstel om 'n definisie vir psige te vind of om die werklike essensie van die 

opvoedingshandeling onder woorde te bring. Vergelyk Sonnekus en Ferreira (1986:1) en Meyer, 

Moore en Viljoen (1988:5) in hierdie verband. Mens kan kwalik verwag dat etiese oorwegings of 'n 

etiese kode of etiese voorskrifte vir die opvoedkundige sielkundige praktyk maklik gevind sal word 

waar selfs gesiene outeurs nog selftwyfel oor die idee van opvoedingsessensies en psigiese essensies. 

In die onderhawige hoofstuk word daar gepoog om terug te gaan op die ontwikkelingsgang van die 

opvoedkundige sielkundige praktyk en die wetenskap bekend as Sielkundige Opvoedkunde ten einde 

'n beeld te kan verkry oor die stand, oorspronge en toepassing van etiese beginsels by die beoefening 

van opvoedkundige sielkundige ingrepe op die lewe van 'n kind ofvolwassene. 

2.2.2 Die beeld van die kind deur die eeue 

Net soos die beeld van die kind deur die eeue verander het, het daarmee saam ook die volwassene se 

hande1inge met die kind, opvoeding, onderwys en terapie verander. Soos wat C.K. Oberholzer by 

verskeie geleenthede aangedui het, was een van die grootste probleme van die opvoedingspraktyk, en 

dit sluit die opvoedkundige sielkundige praktyk in, die afwesigheid van 'n gefundeerde 

kinderantropologie. Vergelyk in hierdie verband C.K. Oberholzer se Prolegomena van 'n 

prinsipiele pedagogiek (1968) wat in sy geheel 'n pleitrede is vir arbeid aan en erkenning van die 

noodsaaklikheid van 'n kinderantropologie. C.K. Oberholzer beklemtoon onder meer dat beskouings 

oor die mens sedert die Renaissance van die vyftiende en sestiende eeu ten nouste saamhang met die 

opkoms van die modeme natuurwetenskap. Hy se ook: "Hierdie visie het oor die afgelope vyf eeue 

geweldige vooruitgang gemaak en skyn nie aileen die geeste te bekoor nie, maar selfs te 
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oorweldig. Immers: vooruitgang is sowel die motto as die credo van die moderne en 

kontemporere mens" (Oberholzer:1968:417). Hierdie modeme kontemporere mens worstel 

teenswoordig met sy kinders waar daar grootskaalse verwarring oor onderwys en opvoeding bestaan, 

ten spyte van Spock (1969) se pogings om 'n verligte kindbeeld te probeer skep het. In 'n era van 

anargie, vandalisme, disrespek vir vroeere waardes en norme, gebroke gesinne, Verworwe 

Immuniteitsgebrek Sindroom en verwarde straatkinders is daar ook oorgenoeg pasiente, maar te min 

terapeute op verskeie terreine. Hierdie studie is nie gerig op 'n ontleding van begrippe en verskynsels 

soos die postmodemisme nie. Die navorser is egter deeglik bewus van die postmodemistiese 

kindbeeld wat veral gevorm word deur wat vandag bekend staan as menseregte, kinderregte en 

demokratisering. Die postmodernisme praat ook van gelykheid van alle kinders terwyl die navorser 

van mening is dat 'n korrekter siening sou wees om te se dat aile kinders (mense) beskik oor 

menswaardigheid, met die besef dat hulle lewe in gelykheid met ongelykheid- dit beteken aile mense 

is nie gelyk nie, maar aile mense is gelykwaardig. Burden wat uitgebreide werk gedoen het op die 

gebied van die postmodernisme, menseregte en demokrasie, toon aan dat die elitistiese benadering 

sekere groepe sosiaal en in die onderwys bevoordeel en ander benadeel. Sy beklemtoon ook die 

noodsaaklikheid van "education for all" (Burden:1999:16). Verder toon sy aan dat 'n aantal 

uitdagings van gemeenskapsontwikkeling vir Suid-Afrika voorle. In hierdie verband meld Burden 

(1999:16): 

"Individuals are respected, accepted and accommodated for who and what they 

are, namely dignified human beings with unique and diverse qualities, and not 

for what others or society want them to be in order to comply with their criteria 

for normality and excellence. To achieve these high and lofty ideals human 

beings have to be re-affirmed in their humanness and enabled to live in a 

dignified manner. This is indeed not possible, should the majority op people on 

earth remain illiterate and poverty-stricken. The ideal of providing equal and 

quality education for all is said to have the reverse effect of the elitist educational 

approach of the past, which caused the haves to have more and the have-nots to 

have less; it is thus seen as an antidote to poverty, crime and violence. In 

providing basic and quality education for all, and thus accommodating diversity 

according to the principles of equality an inclusivity, it is believed that an human 

beings should be enabled to affirm themselves and live and work in a dignified 

manner." 

Die afwesigheid van 'n verantwoordbare kinderantropologie, of die ignorering van insigte hieroor, dra 

sekerlik by tot die huidige situasie van die kind in krisis. 
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Die vooruitgang waarna C.K. Oberholzer verwys, het die neiging om die mens as mens te beoordeel, 

en daarmee die kind as kind deur 'n vematuurwetenskapliking van alles en staan bekend as scientisme. 

Dit word veral openbaar, volgens C.K. Oberholzer (1968:417) in 'n " ••• materialisme, 'n 

evolusionisme, 'n biologisme, 'n positiwisme, 'n pragmatisme, 'n instrumentalisme en 'n 

sogenaamde progressiwisme." Kohnstam meen mens kry hier te doen met die houding van heers oor 

die werklikheid (soos vertolk deur C.K. Oberholzer:1968:417). Waar hierdie -ismes 'n leidende rol in 

die opvoedingsbenadering en in die sielkundige benadering speel, word die kind of volwassene wat 

ondersteun moet word tot 'n blote instrument vir wetenskaplike bekyking vemeder of nog erger, as 'n 

blote middel tot geldmaak van die een afspraak na die ander afspraak gelei. Waar die -ismes oorheers, 

word in hoofsaak met die insigte van die natuurwetenskap gewerk en word die noodsaaklike insigte 

van die geesteswetenskappe onderspeel of selfs ge'ignoreer. Wanneer dit gebeur kan daar nie sprake 

wees van 'n menskunde of antropologie wat daama streef om die mens as mens te ken, te verstaan en 

te ondersteun nie. Daar is ook teenswoordig 'n goed sigbare neiging om etiese kwessies in praktyke as 

oorbodige filosofering te beskou en hoogstens indringende aandag te bestee aan regsaspekte rondom 

praktyke. Vergelyk in die verband werke soos "Our genetic future: the science and ethics of genetic 

technology" (King: 1992) en "Law and medical ethics" (Mason & McCall Smith:1994). Daar 

bestaan ook 'n neiging om enige insigte wat "oud" is te ignoreer of as ontoepaslik te tipeer, soos reeds 

aangetoon in Hoofstuk Een. Die jammerte van hierdie houding is dat kinderantropologiese insigte 

"afgeskryr' word sonder om iets van werklike diepgang in die plek daarvan aan te bied. 

Potgieter ([s.a.]:85) gaan akkoord met C.K. Oberholzer se genoemde stelling in verband met die 

afwesigheid van 'n gefundeerde kinderantropologie, en beweer: 

"Dit word dan bier onomwonde verklaar dat die huidige Suid-Afrikaner (of 

Afrikaner) nie oor 'n heldere, duidelike en besondere mensbeeld beskik om aan 

sy kind voor te hou nie. Daar bestaan wei 'n ontsaglike verskeidenheid van 

opvoedingsdoelstellings wat in teorie 'nagestreef word, maar 'n duidelike 

gemeenskaplike mensbeeld is werklik soek. Indien so 'n gemeenskaplik

aanvaarbare mensbeeld wei gevind kan word, is dit nog 'n ope vraag of die 

huidige opvoeding- en onderwysstelsels in hierdie land op die huidige trant by 

magte sal wees om so 'n mensbeeld in die opvoeding nate streef." 

Hierdie uitspraak is van besondere belang ook in die nuwe millennium. Dit is nie die doel van hierdie 

navorsing om 'n breedvoerige uiteensetting van die kindbeskouing deur die eeue te gee nie. Daarom 

sal daar verderaan slegs enkele perspektiewe bespreek word wat as aanwysers kan dien vir die verloop 

van die kindbeskouing deur die eeue. 
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Uit die literatuur blyk dit dat die patriargale stelsel van die vroegste volkere die vrou en kind as die 

swakkere en die minderwaardige beskou het. Onderwys was dikwels slegs beskore vir kinders in die 

hoer klasse in die same Iewing, die sterkere geslag of die gene wat oor finansiele, klerklike of politieke 

mag beskik het. Vergelyk Coetzee (1954:43), Eby (1952:114), Langeveld (1969:5), Pistorius 

(1982:147) en Potgieter en Swanepoel (1968:16). Dit spreek vanself hoe die menswaardigheid, 

persoonsontplooiing en potensiaal van daardie kinders, wat as "ongeskik vir onderwys" beskou is, 

miskenis. 

Potgieter en Swanepoel (1968:22) meld: 

"Gedurende die sestiende eeu was dit 'n algemene gebruik by welgestelde mense 

om 'n pleegmoeder vir bulle kinders te kry tot op ongeveer vierjarige leeftyd. 

Hierdie pleegmoeder bet die kind dan na haar huis geneem en af en toe verslae 

oor sy vordering aan die ouers gestuur. Die kind was dikwels 'n totale 

vreemdeling vir sy ouers wanneer hy dan weer sy plek in die ouerhuis inneem." 

Die annes het dikwels hul kinders na vondelinghuise geneem, maar dikwels het armer gesinne 'n beter 

opvoeding aan hul kinders verskaf, as in die geval van die ryker gesinne, aangesien die moeders self 

hul kinders grootgemaak het (Potgieter & Swanepoel:l968:23). 

Genoemde skrywers (1968:23) kom tot die gevoltrekking dat "Die gebruik van 

pleegmoeders bet wei uit sosiale oorweging ontstaan, maar gee tog 'n indirekte 

kyk op die beeld van die kind in daardie tyd. Dit was in Frankryk 'n status

simbool onder die gegoedes om die verantwoordelikheid vir die kind op ander af 

te skuif. Dit gee ook 'n blik op die gesinslewe van daardie dae". 

Alhoewel sommige denkers in kinderontwikkeling geinteresseerd was, was daar tot en met die 

sewentiende eeu nog nie klem geplaas op die kinderjare as 'n onderskeibare tydperk van die mens se 

lewensloop nie (Eby:1952:355; Pistorius:1982:169; Vander Velde:1969:201). So kan in vyftiende en 

sestiende eeuse kunswerke, kinders gesien word wat as klein volwassenes uitgebeeld word met hul 

kleredrag wat soortgelyk is aan die kleredrag van die volwassenes asook kinders wat betrokke is in 

werk en onspanningsaktiwiteite saam met volwassenes. Kinders is ook vroeg in die huwelik bevestig 

en 'n tydperk soos die adolessensie is nie onderskei nie. 

In die sewentiende eeu het houdings teenoor kinders begin verander en is daar begin om onderskeid te 

tref en skeiding aan te moedig tussen kinders en volwassenes asook tussen kinders en adolessente 

(Mussen, Conger & Kagan:1969:7). So het die kind volgens Mussen, Conger en Kagan (1969:7) 'n 

spesiale persoon geraak en het die gebruik begin afneem om kinders soos volwassenes te behandel. 
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Die gewysigde mediese en sosiale opvattings van die sewentiende en agtiende eeu het daartoe bygedra 

dat die lot van die vrou en kind geleidelik verbeter het (Potgieter & Swanepoe1:1968:24). Jean Jacques 

Rousseau (1712~ 1778) se pleidooi dat kinders deur hul eie moeders gevoed, gekoester en versorg moet 

word, het 'n groot bydrae gelewer om die beeld van die kind te verander (Eby:1952:346; 

Pistorius:1982:169; Vander Velde:1969:201). Rousseau was een van die eerste persone wat die kind 

se besondere aard werklik raakgesien het en sy siening het daartoe bygedra dat die kind in die sentrum 

van die opvoedingsgebeure te staan gekom het (Eby: 1952:335; Pistorius:l982:169). Potgieter en 

Swanepoel (1968:25) skryf: 

"Rousseau se groot waarde le eintlik daarin dat hy totaal wou wegbreek van wat 

toelaatbaar en ontoelaatbaar was in die ou bedeling, denr aan te dring op wat 

behoort te wees. Hy bet dus nie gevra na wat die kind mag doen of nie mag doen 

nie, maar wei wat die grootmens vir die kind behoort te doen om hom in sy kind~ 

wees tegemoet te kan kom. Dienooreenkomstig deel hy die lewe van die kind in 

fases * in en dring daarop aan dat 'n deeglike stu die van elke leeftydfase die 

grootmens moet lei na 'n meer verantwoorde opvoeding." 

Ten einde die verskeidenheid van sienings oor die mens en daarmee saam die kind in hierdie voelvlug 

oorsig kortliks saam te kan vat, word die beskouings van veral Potgieter en Swanepoel (1968:28) 

vervolgens by wyse van opsomming benut. Hierdie opsomming dra daartoe by om te voorkom dat die 

studie verval in 'n uitgebreide relaas oor 'n magdom van bekende en minder bekende sienings oor die 

mens. Potgieter en Swanepoel toon aan dat daar, onder andere, vier indelings oor die opvattinge oor 

die kind deur die eeue ontstaan het. 

(a) Die Tabula-rasa denkrigting 

Volgens Gouws, et al (1981:176) is John Locke die grondlegger van die assosianisme, waarin hy alle 

denke en idees terug voer na sensoriese ervaring. In denkrigtings soos die Tabula~rasa denkrigting 

heers die opvatting dat die kind gebore word sonder 'n spesi:fieke vermoe, soos 'n blanko vel papier, 

waarop die omgewing en die opvoeder skryf. Indrukke word van buite af geregistreer. Daarvolgens is 

die mens goed gebore en hang dit van sy opvoeders af wat van hom gemaak word. Pistorius 

(1982:157) maak beswaar teen die Tabula~rasa denkrigting: "Die opvoeding word ooreenkomstig 

hierdie siening byna almagtig want dit is die "skrif' op die kind se gees en dit bepaal dus watter 

soort mens by gaan word." 

* Die term fase moet bier nie verstaan word as aoarte of geskeie fases nie, maar as onderskeibare tydperke. 
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Verdere kritiek teen hierdie denkrigting is dat dit " ••• in 'n groot mate die rol wat aangebore aanleg 

speel ontken" (Pistorius: 1982:158). Oormatige Idem word op die rol wat die sintuie speel, geplaas, 

sonder om rekening te hou met die kind se eie aandeel en die kind se oopstaan-vir en gerig wees op die 

wereld. In hierdie verband meld Pistorius (1982: 168) "In oordrewe reaksie se Rousseau dus dat die 

kind gedurende die eerste twee lewensjare niks geleer moet word nie. By moet net leer om sy 

sintuie te gebruik." 

(b) Die beskouing van die mens as redelike dier 

Die oorsprong van die "materialistiese en naturalistiese visie op die mens" kan teruggevoer word na 

Democritus (470 v.C) en Epicurus (341-271 v.C). Alles wat bestaan kan volgens Democritus verklaar 

word deur middel van 'n atoomstruktuur en waarvoor streng wette geld, wat wiskundig geformuleer 

kan word (Potgieter & Swanepoel: 1968:29). In werke van onder andere Descartes, Newton en Dalton 

word variasies van Democritius se denkweg aangetref, " •.• waarvan die meganisme van Descartes 

miskien die belangrikste was vir die opkoms van die natuurwetenskap" (Potgieter & Swanepoel: 

1968:29). "Die wysgerige Psigologie van Aristoteles (±350 v.C) bestudeer ook lewensverskynsels 

(psige = lewensbeginsel) by plante, mense en diere" (Sonnekus & Ferreira: 1986:2). Volgens die 

sieninge van, onder andere, Plato bestaan die mens se siel uit drie dele: vegetatief, dierlik en redelik. 

Dit is volgens Plato die mens se redelike siel (verstand) wat die mens van die dier onderskei (Pistorius: 

1982:56). Teenoor die beskouing van die mens as redelike dier beskik die mens, volgens Frankl 

(Meyer, Moore & Viljoen:l988:449; Meyer, Moore & Viljoen:1997:571), oor wilsvryheid en is die 

mens se basiese motief die wil tot sin. Die mens het 'n gewete en is nie uitgelewer aan sy omgewing 

en erflikheid nie. Verdere kritiek teen die beskouing van die mens as redelike dier is dat die mens (en 

ook die kind) 'n persoon is, wat in teenstelling met die dier oor 'n geestelike dimensie beskik. Keyter 

(1961:7) meld: 

"Met hierdie wetenskapsbeskouing is die menslike lewe gereduseer tot sy bloot 

sintuiglik-waarneembare, sy aardse bestaan, en is sonder meer aanvaar dat die 

boer geestelike, die onsigbare, die misterieus ondeurdringbare aspekte daarvan, 

byvoorbeeld sy oorspronklike herkoms en uiteindelike bestemming, buite 

rekening gelaat, of aan die willekeurige, persoonlike interpretasie van iedereen 

oorgelaat kon word." 

(c) Die beskouing van die kind as persoon 

Potgieter en Swanepoel (1968:32) meld dat Kohnstamm "Teenoor die vele mensbeskouinge uit 
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natuurwetenskaplike oord ... " nou die mens sien as persoon teenoor God as Al-Persoon. Die mens is 

dus nou ook uniek 'n sedelike wese- 'n wese wat in verhouding staan met sy medemens en met sy 

Skepper en 'n wese met gewetensmoontlikhede, sodat hy ook opgevoed kan word. Genoemde outeurs 

meld verder: " Wanneer die mens as persoon gesien word, dan is die sentrale probleem van die 

opvoeding die van gewetensvorming en nie die van gewoontevorming nie." 

Kohnstamm maak 'n groot deurbraak vir die opvoeding, as sed.elike aangeleentheid, deurdat hy die 

kind tot persoon verhef " ••• teenoor die naturalistiese mensvisie wat opvoeding degradeer tot 

gewoontevorming •••. " Vir meer besonderhede in verband met die kind as persoon, kyk Hoofstuk 

Drie. 

(d) Die siening van die mens as inisiatief van verhoudinge 

Die mens bly ondanks sy natuurgebondenheid en historisiteitsbesef onbepaalde moontlikheid. Die 

mens is uniek, want "hy bestaan in 'n bepaalde liggaam en in 'n sosiale en historiese situasie. 

Daarom transendeer die mens homself na andere en na die ander toe" (Potgieter & Swanepoel: 

1968:37). Genoemde outeurs meld verder dat: "Op die spoor van Bretano, Husserl en Heidegger 

dring 'n nuwe mensbeeld en daarmee saam ook 'n nuwe kindbeeld hom aan die opvoeder op." 

Die belang daarvan om die kind as totaliteit in kommunikasie met sy wereld te bestudeer, sodat die 

kind ook as totaliteit in kommunikasie met sy wereld opgevoed kan word, word met hierdie beskouing 

beklemtoon (Potgieter & Swanepoel: 1968;37). 

In Hoofstuk Drie sal aangetoon word dat wie die mens (en kind) na sy ware aard wil verstaan of ken, 

die mens as totaliteit moet leer ken. Wat dit beteken om die mens in totaliteit te ken sal in die 

hieropeenvolgende hoofstuk aangetoon word. Die derde en vierde mensbeeldtipes, wat Potgieter en 

Swanepoel beskryf sal ook in die volgende hoofstuk bespreek word, aangesien daardie twee sienings 

gekulmineer het in die hedendaagse siening wat grootliks ook in die Sielkundige Opvoedkunde 

benut word. 

Daar word nou volstaan met die gevolgtrekking dat dit uit die literatuurstudie blyk dat daar 'n gebrek 

is aan 'n kinderantropologie. Dit is moeilik te verstane hoe terapie 'n menslike terapie kan wees indien 

daar nie 'n duidelike mensbeeld saamgestel kan word nie. Die siening in verband met die mensbeeld 

wat grootliks aanhang vind in die Opvoedkunde en Sielkundige Opvoedkunde sal in die eersvolgende 

hoofstuk bespreek word. 
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2.2.3 Filosofiese wortels van die opvoedkundige sielkundige praktyk 

Verskeie outeurs (Meyer, Moore & Viljoen:1997; Misiak & Sexton:l966; Pistorius:l982; Walberg & 

Haertel:l992:6) voer die ontstaan van die Opvoedkunde en die Sielkunde terug na die Griekse 

filosofie. Sou daar nie sprake kon wees van 'n meer georganiseerde opvoedkundige sielkundige 

praktyk in vervloe tye nie, dan kan mens nog aanvaar dat daar voorwetenskaplike insigte was. 

Volgens Misiak en Sexton (1966:4) kan die geskiedenis van filosofie gerieflikheidshalwe, en daarmee 

saam soos blyk uit die literatuurstudie ook die Opvoedkunde, Sielkunde en Sielkundige Opvoedkunde, 

in twee hooftydperke verdeel word. Die eerste tydperk strek vanaf die antieke Griekse filosofie tot aan 

die einde van die Middeleeue, 'n tydperk van meer as 2000 jaar, waartydens die Sielkunde se hooftema 

die van die siel en liggaam was. Dit was die tydperk van metafisiese Sielkunde. Die tweede tydperk 

strek vanaf Descartes tot die negentiende eeu, waartydens die klem verskuif het vanaf die siel na die 

verstand. In die eerste periode kan die verafgelee wortels gevind word. Die tweede periode bied die 

opvattings wat die onmiddellike wortels en die ftlosofiese grondslag van die nuwe Sielkunde van die 

laaste kwart van die negentiende eeu le. 

Volgens Misiak en Sexton (1966:4) het die Westerse filosofie in die sewende eeu voor Christus in 

Griekeland begin. Democritus (460- 370 vC), Plato (427- 347vC) en Aristoteles (384 - 322vC) het 

die groot sintese van antieke denke teweeggebring. Democritus was 'n voorstander van materialisme, 

Plato van idealisme en Aristoteles van realisme. Hierdie drie denksisteme het vir eeue daarna 'n 

hoofrol gespeel in filosofiese denke. Meyer, Moore en Viljoen (1988:21) voer die eerste sielkundige 

beskouings terug na Plato en Aristoteles, " ••• wat die basiese beginsels ten opsigte van menslike 

gedrag, veral met betrekking tot die struktuur en funksies van die menslike siel (psyche) 

neergele het." 

Plato was een van die eerste denkers wat die belang van onderrig in die vroee kinderjare erken het in 

die bepaling van, onder meer, die latere beroepsaanleg van die kind (Eby:l952:6; Van Zyl:1973:5). 

VanZyl (1973:51) meld ook: 

"Plato is egter mede-verantwoordelik vir die dualistiese mensbeeld wat die 

Westerse denke baie lank oorheers het. By onderskei tussen 'n sintuiglike en 'n 

ideewereld. Die liggaam van die mens behoort tot die verganklike, die siel tot die 

ideewereld van die onverganklikheid." 

Volgens Walberg en Haertel (1992:7) het Aristoteles se idee van die verstand as 'n soort Tabula-rasa 

die grondslag gevorm vir die begryping van die geheue. Aristoteles het ook klem gele op die rol van 
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gewoontevorming in die kinderjare (Van Zyl: 1973:52). N6g by Plato n6g by Aristoteles en sy 

navolgers is daar aanduidings dat daar spesifiek oor die kind se psigiese lewe uitsprake gemaak is. 

Gevolglik kan verwag word dat daar ook nie uitsprake gemaak is oor leerprobleme wat verband hou 

met die psigiese lewe van die kind nie. Daar moet onthou word dat in die geskiedenis van die Westerse 

mens, tot en met die industriele revolusie, die kind in hoofsaak gesien is as maar net nog 'n mens wat 

noodwendig opgevoed moes word en ingespan kon word om te werk. Hoewel dit by die adelstand en 

die rykes van verskeie eras en kulture anders verloop het, was daar nie sprake van 'n diepgaande 

kinderantropologie nie- die welgesteldes van verskillende eras het die kind in hoofsaak gesien as 'n 

klein volwassene. Kyk in die verband die opmerking wat in paragraaf 2.2.2 gemaak word oor die 

skilderye van kinders as klein volwassenes. Volgens Misiak en Sexton (1966:5) het die antieke 

Griekse filosofie verskeie fundamentele probleme van moderne Sielkunde ingesluit: sensasie, 

persepsie, leer en geheue, emosies, motivering, slaap en drome, temperament, persoonlikheidsverskille 

en die rol van die verstand in gesondheid en siekwees van die liggaam. Alhoewel hierdie probleme nie 

altyd duidelik geformuleer was en nie intensief bestudeer is nie, het dit as uitnodiging tot verdere 

studie gedien. 

Die Middeleeue ( ongeveer 1000 jaar tussen die val van Rome en die begin van die Renaissance) was 

'n tydperk van verval op politieke en gevolglik ook opvoedkundige gebied. Tog was daar in die 

Middeleeue tydperke van geestelike bloei, soos, onder meer, die ontstaan van universiteite 

(Pistorius:1982:92). Die opvoedingsdoel van die Middeleeue was hoofsaaklik die sedelik

godsdienstige vorming van die jeug en voorbereiding van die gelowige vir die wederkoms van 

Christus (Coetzee:1954:139; Pistorius:1982:99). Meyer, Moore en Viljoen (1988:22) meld: "Na die 

Middeleeue en die val van die kerklike outoriteit- 'n outoriteit wat net op geloof gebaseer is

begin die 'eeu van die rede' met die mens as die fokuspunt." So word, onder meer, geloof met die 

menslike rede vervang. 

Volgens Descartes (Misiak & Sexton:l966:11) is die onderwerp van die Sielkunde, nie die mens in sy 

totale omvang nie, " •.• but the spiritual mind of man and its contents." Vir eeue reeds vorm die 

Cartesiaanse splitsing van die mens in siel, gees en liggaam 'n delikate geskilpunt onder denkers. 

Met die opkoms van die Dieptepsigologie en die Freudiaanse Sielkunde en ook die algemene 

sielkundige beskouings van Jaspers en andere het daar 'n toenemende belangstelling begin onstaan in 

die psigiese lewe van die mens, spesifiek die volwassene. Dit het eers die kind teen die laat veertiger 

jare van die huidige eeu begin insluit (Jaspers:1972:325; 641; 699). 
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Wat die Opvoedkunde betref, is dit dante begrype dat B.F. Nel as 'n voorloper op hierdie gebied in 

Suid-Afrika eers teen 1956 pertinent aangetoon het waar die Sielkundige Opvoedkunde se verband met 

die Opvoedkunde as wetenskap le. B.F. Nel (1956:3) as een van die eksponente van die Sielkundige 

Opvoedkunde, beklemtoon die onaanvaarbaarheid van 'n klakkelose na-apery van die Sielkunde 

met 'n naturalistiese inslag deur opvoedkundiges. Dit is ook om en by hierdie tyd dat C.K. 

Oberholzer se Inleiding in die prinsipiele opvoedkunde (1954), waarin die mens as mens en nie as 

'n hoer diersoort beklemtoon is, nuwe insigte in die Opvoedkundedenke gebring het. In die verband is 

die werk van M.J. Langeveld in Nederland en Europa en in wyer konteks die werk van Vandenbergh 

van die Verenigde State van Amerika voorbeelde van outeurs, wat soos die geval in Suid-Afrika was, 

die oe in hulle eie lande en elders oopgemaak het vir die noodsaaklikheid van denke oor die psigiese 

lewe van die kind, in sy totaliteit as mens. Soos Vandenbergh wat sy rigtinggewende werk oor die 

Opvoedkunde in 1971 die lig laat sien het, is daar ook in Suid-Afrika in daardie tyd en daama 'n 

oplewing in die Sielkundige Opvoedkunde rondom die idee van die mens in totaliteit soos blyk uit die 

werke van onder andere Nel (1968), Sonnekus, et al (1971) en Vrey (1979). 

2.2.4 Eerste aanduidinge van wetenskaplik gefundeerde "kinderterapie" 

Verskeie outeurs beskou die terapie van Freud as die beginpunt van psigoterapie met kinders 

(Pretorius: 1972: 1 ). So beweer Pretorius ( 1972: 1) 

"Die geskiedenis van kinderterapie (kinderanalise) begin in 1906 toe Sigmund 

Freud (1856-1939) vir die eerste keer die psigo-analise terapeuties aangewend bet 

by 'n klein kind. Dit was die bekende geval van 'Klein Hans' waarvan Freud 

berig gee in sy destydse artikel 'Fobie van 'n vyfjarige seun.' Freud se bulp is 

ingeroep vir die behandeling van Hans wat plotseling oormatig beangs ( o.a. 

angsdrome) begin raak het dat hy sy moeder sou verloor; ook ontstaan by hom 'n 

fobie oor perde." 

Pretorius (1972:1) beskou die analise van klein Hans se probleme, as die "aanwysbare beginpunt van 

professionele bemoeienis met die kind wat in opvoedingsnood verkeer." 

Freud se onderlegdheid in die Opvoedkunde en die opvoedinspraktyk staan nerens aangeteken as 

synde van intensiewe of hoogstaande aard nie. Dit gaan vir hom in die voorbeeld van Hans by uitstek 

om die verligting van sogenaamde psigiese ontsporinge. Pretorius (1972:2) is van oordeel dat Freud se 

behandeling van Hans waarskynlik geen aandag bestee het aan Hans se opvoedingsprobleme nie. 

Pistorius (1982:175) beskou Rousseau as die vader van modeme Kindersielkunde en meld dat 
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Rousseau die Idem verskuif van opvoeding as 'n natuurlike proses na 'n proses van innerlike 

deurleefde groei en stel die kind sentraal in die opvoedingsituasie. Of opvoeding ooit 'n proses kan 

wees, is 'nope vraag wat tans daargelaat word. 

Van Niekerk (1976:16) beweer dat" Die eerste wetenskaplike benadering van kinderprobleme 

word in 1890 aangepak deur Striimpell, wat in sy 'Die Padagogische Pathologie' besin oor 

'afwykende gedrag' by 'probleemkinders' en hul psigiatriese 'behandeling'." 

Kaplan en Kaplan (1985:319) beweer dat die geskiedenis van "school psychology" gewoonlik begin 

met Wundt en Galton en dan vorder tot by Binet en die geestesgesondheidsbeweging. Daar is slegs 

enkele verwysings na historiese skakels met die hoofstroom van algemene opvoeding. "Yet when 

formulating their goals, school psychologists consistently assume and restate the goals of 

education as their own." Daar is by Kaplan en Kaplan, net soos by Freud, nie blyke van die 

opstelling van reels, kriteria of etiese voorskrifte vir die praktyk nie. 

Volgens Corsini en Wedding (1989:11) word daar in verskeie historiese oorsigte in teksboeke 'n 

noodsaaklike foutiewe beskouing van die vroee jare van psigoterapie gegee, naamlik, dat Freud 

aanvanklik 'n "splintemuwe" stelsel of sisteem van psigoterapie (te wete, psigoanalise) begin het. 'n 

Aantal ander persone het daarvan te hore gekom en het Freud se studente geword. Later het hul wee 

van Freud geskei en het hulle hul eie stelsels/sisteme van denke gevorm. In werklikheid het verskeie 

mense vir Freud voorafgegaan in die doen van psigoterapie, op 'n verskeidenheid maniere: 

• Die Sweedse geneesheer Dubois (1848-1918) was een van die eerste psigoterapeute (in die 

modeme sin van die woord) aangesien sy "method of treating psychotics was to talk with them 

in a reasonable manner" (Corsini en Wedding:1989:11). 

• Pierre Janet (1859-1947), word deur Ellenberger beskou as " ••. the first person to found a new 

system of dynamic psychiatry aimed at replacing those of the nineteenth century" (Corsini & 

Wedding:1989:11; E11enberger:1970:331). "Janet at about the same time that Sigmund Freud 

began his work, was the best known and most respected psychotherapist of his time" 

(Ellenberger:1970:331). Corsini en Wedding (1989:1 1) meld verder: 

"There was a great deal of interest and activity in psychotherapy prior to Freud, 

and there were already the conflicts, schisms, claims and jealousies that were also 

to be found later. The whole history of psychotherapy is replete with personality 

clashes and other signs of struggle for superiority". 

Die kritiese Ieser sal sekerlik hierdie -isme van materialisme duidelik kan bespeur, maar wat 

meer is, daar is nie sprake van sielkundige ingrepe of sielkundige oorwegings wat hoegenaamd 
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na die opvoeding van die kind as sodanig verwys, of daartoe spreek nie. Uit die literatuur 

ontstaan onmiskenbaar die belewenis dat die Sielkunde vir homself 'n eksklusiewe plek wou 

verower terwyl die Opvoedkunde skoorvoetend toenemend van die Sielkunde se insigte begin 

gebruik maak het. Hierdie tendens het waarskynlik iets te make met latere kritiek wat die 

Sielkundige Opvoedkunde wou afwys as toegepaste Sielkunde. 

2.2.5 Die Suid-Afrikaanse situasie 

Om vir 'n oomblik van die Europese toneel, met Freud in die hoofrol, oor te skuif na Suid-Afrika en 

die destydse Transvaal word bemerk dat volgens Esterhuysen (Dokument Dl/88/493 van die 

Onderwysmuseum) was die vernaamste kampvegter vir spesiale onderwys die Geneeskundige 

Inspekteur van skole in die Transvaal, naamlik Leipoldt, wat in 1913 aangestel is. Met Leipoldt se 

aanstelling was die doel om voorsiening vir minder emstige mediese behandeling te maak en Leipoldt 

sou die "geestelik agterlike" kinders behandel en "ondersoek" instel omtrent die oprigting van 'n 

besondere skool vir derglike ongelukkiges. Met die ontwikkeling van die mediese diens in Transvaal, 

is daar gepleit vir die instelling van spesiale onderwys vir verstandsafwykende leerlinge. Dit het gelei 

tot die aanstelling van sielkundiges en die ontwikkeling van beroepsvoorligting wat in 1936 ingestel is. 

Hiervolgens was daar nie werklike sprake van 'n opvoedkundige sielkundige praktyk soos in sy 

huidige vorm nie maar eerder medies-sielkundige behandeling van sogenaamde verstandsafwykende 

kinders. 

In 1928 is die Beroepsonderwys en spesiale skole wet gepasseer (Esterhuysen: [s.a]:3). Hierdie wet 

definieer 'n spesiale skool as 'n skool vir defektiewe kinders. Defektiewe kinders word as fisies 

defektief en verstandelik defektief en subnormaal gedefinieer. Waar die opvoedkundige sielkundige 

praktyk teenswoordig elke kind as 'n kind met 'n potensiele nood aan opvoedkundige sielkundige 

hulpverlening aanvaar, was 1928 se pas vermelde wetgewing toegespits op sogenaamde verskillende 

verstandsgroepe van kinders te wete supemormaal, normaal, agterlik, baie agterlik, swaksinnig, 

imbesilies en idioties. Die swaksinniges is nog weer verdeel in (a) die wat beskou word as swaksinnig, 

(b) die wat as sodanig swaksinnig gediagnoseer is en (c) die wat as swaksinnig gesertifiseer is. Daar is 

ook 'n verdeling vir die versorging van hierdie kinders gemaak, naamlik dat provinsies 

verantwoordelik sou wees vir die eerste vier groepe en die Unie-Onderwysdepartement vir die res. 

Daar is in hoofsaak medies opgetree in hierdie tye en daar was maar een enkele "psigoloog

opvoedkundige" vir die hele Unie aangestel, naamlik dr. M.E. Fick. Dr Fick het in 1924 begin om die 

Binet Individuele Skaal, soos verwerk deur Terman vir Suid-Afrikaanse toestande, te standaardiseer. 

In 1927 het Fick die skaal vrygestel en dit steeds aangevul totdat dit in 1939 sy finale vorm gekry het 
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(Esterhuysen: [s.a]:3). 

Vanaf 1933 het mediese inspekteurs daarop aangedring dat die aanste1ling van 'n "opvoedkundige 

psigoloog" oorweeg moet word vir die onderwys van agterlike kinders (Esterhuysen: [s.a]:3). Die 

rede hiervoor was hoofsaaklik dat allerlei pedagogiese en onderwystegniese probleme 'n rol gespeel 

het waarvan die mediese inspekteurs nie voldoende kennis gehad het nie. Die vraag is of kinders met 

leerprobleme of kinders wat oorspoel was met huislike probleme of in konflik met hul ouers of 

onderwysers verkeer het, maar verstandelik vermoend was, in hierdie tye min of glad nie aangespreek 

is nie. Dit blyk dat elke kind wat swak presteer het, baie maklik tot agterlik verklaar is. Prosedures en 

ingrepe wat waarskynlik met sukses aangewend kon word vir werklik verstandelik gestremde kinders, 

of soos hulle genoem was agterlikes, is maar in hoofsaak op elkeen wat nie presteer het nie in mindere 

of meerdere mate toegepas. Gevolglik was spesiale klasse vir verstandelik gestremdes en kinders wat 

tydelik oorspoel was deur hul huislike en ander omstandighede maar die standaardoplossing. Daar 

word wel later onderskei tussen gedragsafwykende kinders, probleemkinders en kinders met lees-, 

spel- en rekengebreke. 

Aangesien Esterhuysen een van die weinige bronne is, wat 'n gesistematiseerde geskiedenis geskryf 

het van "Die ontstaan en ontwikkeling van die sielkundige en voorligtingsdiens" sal daar in die 

onderhawige hoofstuk swaar op sy insigte geleun word. Saam met die bydrae van Esterhuysen is ook 

gebruik gemaak van Dokument TOD Versameling:2 - Opsomming A.J. Welgemoed, 75-0270 

(1974) en die verslae van die "National Commission on Special Needs in Education and Training" 

(NCSNET) en die "National Committee on Education Support Services" (Suid-Afrika, 

Departement van Onderwys: 1997). 

In 1948 het die Wet op Spesiale Onderwys die lig gesien. Hierdie wet het veral gehandel oor die 

daarstelling van spesiale klasse, die oprigting van spesiale skole en die stigting van 

kinderleidingklinieke waar daar klem geplaas is op die terapeutiese behandeling van kinders met 

gedragsprobleme en emosionele steurings. 

In 1955 is die Sielkundige diens as 'n afsonderlike en selfstandige diens losgemaak van die 

Geneeskundige diens, alhoewel 'n noue samewerking steeds gehandhaaf is. Die Nuwe Suid

Afrikaanse Groeptoets is vanaf 1956 beskikbaar gestel en 795 onderwysers is deur sielkundiges en 

voorligters opgelei om hierdie toets te kan toepas. In 1959 word die Sielkundige diens na die platteland 

uitgebrei en het die aantal kinderleidingklinieke van vier tot tien vermeerder. In 1969 het die Murray

verslag verskyn en is verdere verantwoordehkheid op die Provinsiale Onderwysdepartemente geplaas, 
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naamlik die verskaffing van besondere onderrig aan leerlinge met minimale breindisfunksie wat gelei 

het tot die stigting van hulpklasse. Met die implementering van gedifferensieerde onderwys in 1973 

het die funksie van die Sielkundige en Voorligtingsdiens verder gespesialiseerd geraak. Die aantal 

skoolhulpsentrums het na 24 vermeerder. Uit Dokument 3 van die TOD Versameling blyk dit of daar 

voor 1971, van terapie weinig sprake was aangesien " ••. alles maar taamlik oppervlakkig" was as 

gevolg van 'n groot werklas, groot afstande wat afgele moes word en beperkte tyd. 

Volgens inligting wat die navorser in 'n gesprek met die Interim Suid-Afrikaanse Geneeskundige en 

Tandheelkundige Raad (Schoeman: 1996) verkry het, is die register waarin opvoedkundige 

sielkundiges moet registreer in Oktober 1978 ingestel. In Februarie 1979 het die volgende eerste nege 

persone geregistreer: 

• Prof T.R. Botha 

• Mnr. C.B. Buchner 

• Mnr. R.A. Coetzee 

• Dr. L.B.H. du Toit 

• Mnr. G.R. Higgs 

• Dr. D.J. Pretorius 

• Mnr. N.J. van der Merwe 

• Mnr. M.S. van Rooyen 

• Mnr. D.P. van Vuuren 

Teen 1987 skryf De Necker (1987:89) dat die Transvaalse Opvoedkundige Hulpdiens in twee 

afsonderlike afdelings ingedeel word, naamlik Onderwyshulpsentrums en Kinderleidingklinieke. "Die 

beplanning is sodanig dat daar uiteindelik een Kinderleidingkliniek in elk van die agt streke sal 

wees en een Onderwyshulpsentrum in elk van die vyf en twintig inspekteurskringe." In die 

Transvaalse Onderwysdepartement se "Handleiding vir die onderwyshulpsentrums van die 

opvoedkundige hulpdiens" (1989:92) word die koordinering van die werksaamhede van die 

onderwyshulpsentrums en kinderleidingklinieke uiteengesit: 

"Die werksaamhede van die onderwyshulpsentrums is diagnosties en terapeuties 

met 'n besondere beklemtoning van die voorkoming van probleme by leerlinge, 

terwyl die kinderleidingklinieke hoofsaaklik leerlinge met gekompliseerde 

probleme hanteer wat op intensiewe individuele diagnostisering, hulp of terapie 

aangewese is en wat hulp oor 'n Ianger termyn nodig bet." 

Dit is opmerklik dat in die genoemde Handleiding van die TOD daar in besonderhede ingegaan word 

op sake soos, onder meer, die voorkoms en kleredrag van die personeel, maar weinig inligting of 
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riglyne word verskaf ten aansien van die etiese optrede van opvoedkundige sielkundiges. Intussen is 

die Opvoedkundige Hulpdiens tans in 'n oorgangstydperk waarvan die werkswyse en samestelling van 

die hulpsentrums nog nie duidelik is nie. Volgens die verslag van die "National Commission on 

Special Needs in Education and Training" (NCSNET) en die "National Committee on Education 

Support Services" (Suid-Mrika, Departement van Onderwys:1997:22) was daar voor die tweede 

helfte van die negentiende eeu geen voorsiening vir enige tipe spesiale behoeftes by leerders in Suid

Mrika nie. Die volgende historiese inligting kom ook voor uit hierdie so pas genoemde verslag na 

vore: 

In Suid-Afrika, was die eerste skole vir leerders met gestremdhede of geremdhede kerkskole wat vir 

dowe en blinde leerders daargestel is (Suid-A:frika, Departement van Onderwys:1997:22). In 1863 is 

die Grimley Institute for the Deaf-and-Dumb (sic) in Kaapstad gestig. Hierdie instituut was deur die 

kerk gefinansier, sonder enige finansiele hulp vanaf die Staat. Verder word in hierdie verslag beweer 

dat die instituut langs rassegrense verdeel was, aangesien die Dominican Grimley School for the Deaf 

'n diens aan wit leerders was terwyl die Dominican school for the Deaf at Wittebome vir "non-white" 

leerders was. In 1900 het die Staat se betrokkenheid begin toe die Kaapse Onderwysdepartement die 

bestaan van "white church-run schools" erken het. Deur latere wetgewing het die Staat "vocational" 

en spesiale skole vir wit leerders gestig. Die verslag beweer verder: 

"The State's racist policy with respect to provision of education for learners with 

'special needs' contributed to growing deprivation among black learners. In 

context of this growing inequality the churches and missionaries became more 

involved in 'Special needs' provision for a small number of black learners". 

Terwyl kerke en ander privaat instansies volgehou bet om ondersteuning vir swart leerders te bied, het 

die Staat toenemend betrokke geraak in die voorsiening vir wit leerders. Hierdie ondersteuning het 

ingesluit finansiering vir die stigting van spesiale skole, vir die bou van koshuise vir hierdie skole en 

vir die opleiding van diegene wat hierdie leerders onderrig. In die middel sestiger jare is met 

Sielkundige dienste by blanke skole begin, deur die destydse apartheidsregering (Suid-Afrika, 

Departement van Onderwys: 1997:22). 

Teen die agtergrond van hierdie historiese oorsig het daar fonneel die reeds gemelde skoolhulpdienste 

ontstaan asook kinderleidinginstitute aan universiteite en gekwalifiseerde persone wat op 'n privaat 

grondslag opvoedkundige sielkundige praktyke begin bet. Tot op datum is daar, behalwe vir die werk 

wat deur universiteite en onderwyskolleges gedoen word met die opleiding van opvoedkundige 

sielkundiges en die feit dat bulle almal by die voonnalige Suid-Afrikaanse Geneeskundige en 

Tandheelkundige Raad en tans by die "Health Professions Council of South Africa" moet registreer, 
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nie 'n noemenswaardige vorm van samewerking tussen hierdie private praktisyns nie. Daar het vir 'n 

lang tyd nie 'n spesifieke vaktydskrif vir privaat opvoedkundige sielkundige praktisyns verskyn nie. 

Organisasies soos die Suid-Afrikaanse Vereniging vir die bevordering van Opvoedkunde en wat nou 

bekend is as die Opvoedkundige Vereniging van Suid-Afrika, doen baanbrekerswerk om samewerking 

tussen praktisyns te bevorder, alhoewel sodanige vereniging se kongresse en hul belangegroepe in 

hoofsaak bygewoon word deur dosente aan universiteite, onderwyskolleges en tegnikons. Daar is ook 

'n aansienlike aantal dosente aan inrigtings wat benewens hulle doseertaak ook privaat praktyke 

onderhou. 

Tans is daar 'n aantal belangegroepe by die Sielkundevereniging van Suid-Afrika, waarvan een 

spesifiek vir opvoedkundige sielkundiges bedoel is. 

Donald (1991:38) meld: 

"Tans het 77% van die skoolgaande bevolking een opvoedkundige sielkundige 

per 30 000 leerlinge. Aan die behoefte kan nie voorsien word binne die huidige 

hoogsgespesialiseerde en verlengde opleidingsmodel vir opvoedkundige 

sielkundiges nie. Die gedagte van twee vlakke van opleiding word ontwikkel. Die 

vlak van geestesgesondheidswerkers, opgelei binne 'n multi-dissiplinere verband, 

op 'n laer vlak word bepleit." 

Voorstelle word deur Donald (1991:38) gedoen om die inhoud en wyse van opleiding aan te pas om 

aan die behoeftes in veral spesiale onderwys, die behoeftes van leerlinge met ontwikkelingstoornisse 

of leerprobleme, onderprestasie in die swart onderwys asook probleme wat as gevolg van 

gesinsversteuring ontstaan, te voldoen. 

Dit is betekenisvol dat mens in 1993 die pamflet "Etiese kode vir sielkundiges" uitgegee deur die 

Sielkundevereniging van Suid-Afrika kon koop, maar vir opvoedkundige sielkundiges bestaan daar 

volgens die beskikbare inligting nie 'n soortgelyke pamflet nie. Dit is verblydend dat die 

Sielkundevereniging van Suid-Afrika 'n pamflet met etiese beginsels die Jig laat sien het, selfs al is die 

gemelde pamflet op 'n Amerikaanse model geskoei. Die kind as sodanig geniet nie aandag in 

hierdie pamflet op 'n wyse wat aantoon dat daar respek is vir die eiesoortigheid van die kind se 

psigiese lewe of die noodsaaklikheid van 'n kinderantropologie nie. 

2.2.6 Verlope elders in die wereld 

Die literatuur toon aan dat die verlope elders in die Westerse wereld, ten opsigte van Sielkundige 
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Opvoedkunde, sy posisie in verhouding tot die ander dissiplines van die Opvoedkunde en sy 

verhouding tot die Sielkunde min of meer dieselfde tendense vertoon as in die Suid-Afrikaanse 

situasie. Slegs enk:ele hoofgrepe van die Sielkundige Opvoedkunde sal vervolgens ook in 

voelvlugformaat aangestip word om enersyds aan te toon dat daar nie radikale verskille in die verlope 

was nie en andersyds nogeens die invloed van sielkundiges op die wordingsgang van die Sielkundige 

Opvoedkunde uit te lig. 

Deur navorsing na die ontstaan van "Educational Psychology" in, onder meer, die Verenigde State 

van Amerika en die Verenigde Koninkryk, het dit vir die navorser duidelik na vore gekom dat daar in 

die aanvangsjare van "Educational Psychology" en steeds tot op hede klemverskille bestaan tussen wat 

"Educational Psychology" in, onder meer, die Verenigde State van Amerika en die Verenigde 

Koninkryk inhou en dit wat "Educational Psychology" of Sielkundige Opvoedkunde in Suid-Afrika 

behels. Na die oordeel van die navorser is die grootste klemverskil dat "Educational Psychology" in 

die konteks van die Verenigde State van Amerika en die Verenigde Koninkryk fokus op kognitiewe 

aspekte van die kind in die skolastiese situasie en dat daar weinig klem op emosionele en 

gedragsprobleme geplaas word, in teenstelling met die terrein van die Sielkundige Opvoedkunde in 

Suid-Mrika waar gepoog word om met die kind as totaliteit te werk. 

Volgens Misiak en Sexton (1966:31) was die studie van Fisiologie in die negentiende eeu die 

belangrikste enkele faktor in die ontwikkeling van die Sielkunde as wetenskap. Die twee stigters van 

die nuwe wetenskap van Sielkunde, Wundt in Duitsland en James in die Verenigde State van Amerika 

het albei mediese grade gehad en was albei professore in Fisiologie voordat hulle hul studieterrein na 

die Sielkunde verskuifhet (Misiak & Sexton:1966:31). 

In Leipzig het Wundt reeds in 1879 die eerste psigologiese laboratorium gestig. In die 1880's het 

Leipzig wereldwye aandag geniet en die onderrigsentrum vir studente in die Sielkunde regoor die 

wereld geword. Hierdie gebeure het gevolg nadat Wundt die eerste eksperiment in die psigologiese 

laboratorium uitgevoer het en formeel opleiding in die nuwe wetenskaplike Sielkunde verskaf het 

(Misiak & Sexton:1966:78). 

James word as die vader van Amerikaanse Sielkunde beskou (Sprinthall, Sprinthall & Oja:1993:10). 

Vol gens die so pas genoemde outeurs was James waarskynlik die Verenigde State van Amerika se 

belangrikste opvoedkundige sielkundige. James het in die 1880's begin om sistematies aandag aan 

Sielkunde as 'n selfstandige dissipline te gee en het begin om die probleem van toegepaste Sielkunde 

as probleme van die werklike lewe te beskou eerder as om dit in 'n laboratorium te laat. In 1892 reeds 
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het James lesings aangebied oor Sielkunde toegepas op Opvoedkunde en het dit later gepubliseer as 

"Talks to Teachers" (Mayer: 1992:405). 

In Engeland en Wallis word Burt as die eerste "Educational Psychologist" beskou. Burt was die 

sielkundige vir die "London County Council" (LCC) vanaf 1913. Sy rol was hoofsaaklik om advies 

te verskaf in verband met individuele opvoedkundige behandeling en om die London County Council 

te adviseer in verband met sake rakende opvoedingsbeleid (Lindsay:1985:305). 

In die Verenigde Koninkryk is "educational psychologists" gewoonlik professionele persone, wat 

grootliks ooreenstem met skoolsielkundiges in die Verenigde State van Amerika, alhoewel daar in die 

Verenigde Koninkryk 'n aantal kliniese sielkundiges is wat ook met kinders werk en wie se rol dikwels 

met die van die "educational psychologist" oorvleuel (Lindsay:1985:308). 

Volgens Wicks-Nelson en Israel (1984:8) het pogings om menslike gedrag te analiseer, om versteurde 

individue se gedrag te klassifiseer en hulle te behandel, tot en met die laat negentiende eeu hoofsaaklik 

op die volwassene gefokus. Wicks-Nelson en Israel noem verder dat verskeie ontwikkelings die 

genoemde gang van sake verander het. Laasgenoemde outeurs bespreek dan wat deur hulle genoem 

word vier prominente denkrigtings: 

(a) Freudiaanse denke 

(b) Behaviorisme en die Sosiale Leerteorie 

(c) Die "Mental Hygiene" en "Child Guidance Movements" 

(d) Die wetenskaplike stu die van die kind 

Die so pas genoemde vier denkrigtings sal vervolgens kortliks bespreek word. 

(a) Freudiaanse denke 

Voor die twintigste eeu het meeste teoriee oor abnormale gedrag organiese etiologiee beklemtoon 

(Wicks-Nelson & Israel : 1984:10). Die werk van Freud het hierdie situasie radikaa1 verander. Freud 

sowel as Breuer was geinteresseerd in die feit dat ervaringe vanuit die kinderjare verband hou met 

latere simptome van histerie. Freud het probeer om 'n teorie vir ontwikkeling sowel as vir 

behandeling van abnormale gedrag daar te stel (Wicks-Nelson & Israel:1984:10). Genoemde outeurs 

meld verder die prominente invloed wat Freud op die gebied van kinderpsigopatologie gehad bet. 

Alhoewel Freud selde kinders behandel het, was hy oortuig daarvan dat konflikte in die kinderjare 

tussen die id, ego en superego die sleutel is tot begryping van latere gedrag. Wat veral van belang is in 
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die Freudiaanse teorie is die daarstelling van universele ontwikkelingstydperke waardeur kinders gaan, 

die beskrywing van hierdie tydperke in diepte en die verwantskap tussen ontwikkelingstydperke sowel 

as latere gedrag (Wicks-Nelson & Israel: 1984:10). 

(b) Behaviorisme en die Sosiale leerteorie 

Teen ongeveer dieselfde tyd wat Freud innoverende idees aan die akademiese wereld verkondig het, is 

'n sisteem van Gedragsielkunde in die Verenigde State van Amerika bekend gestel, wat uiteindelik 

met Freud se idees meegeding het. Behaviorisme was in 1913 deur Watson se essay "Psychology as a 

Behaviorist Views It" begin (Wicks-Nelson & Israel: 1984: 10). Anders as Freud het Watson weinig 

waarde geheg aan die beskrywing van ontwikkelingstydperke of psigiese konflikte uit die verlede. 

Watson het voortgebou op Pavlov en andere se leerteoriee en het die leerproses sentraal in die vorming 

van gedrag geplaas. Verder was Watson van mening dat meeste gedrag aangeleer word deur geskikte 

omgewingsomstandighede daar te stel (Wicks-Nelson & Israel:l984:10). 

Thorndike het ook 'n vroee belangrike bydrae tot die ontwikkeling van behaviorisme gelewer deur die 

"Law of Effect" te formuleer, wat hy as die fundamentele beginsel van leer en onderrig beskou 

(Wicks-Nelson & Israel:1984:10). Mayer (1992:405) haal vir Thorndike (1906) aan uit Thorndike se 

"The Principles of Teaching Based on Psychology" en kom tot die gevolgtrekking dat met die 

aanvang van die huidige eeu, daar die vertroue bestaan het dat wetenskap die praktyk van die 

opvoeding sal verbeter. 

Verskeie persone het 'n belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van Behaviorisme- onder andere, 

Skinner, Hall, Spence en Tolman. Volgens Wicks-Nelson en Israel (1984:10) het die invloed van 

Behaviorisme op Kinderpsigopatologie maar geleidelik plaasgevind. Mowrer, Bijou, Baer, Bandura 

en ander het egter begin om leerbeginsels direk toe te pas op kinders se gedrag (Wicks-Nelson & 

Israel: 1984: 10). 

(c) Die "Mental Hygiene" en "Child Guidance Movements" 

Die hoofdoel van die "Mental Hygiene" beweging in die Verenigde State van Amerika was om 

begrip te bevorder, behandeling te verbeter en was gerig op die voorkoming van disfunksionering 

(Wicks-Nelson & Israel 1984:10). Beers se bydrae oor die rol van die kinderjare in latere 

geestesgesondheid het gelei tot die ontstaan van die kinderleidingbeweging. In 1896 het Witmer 

alreeds 'n kliniek by die Universiteit van Pennsylvania tot stand gebring wat primer gerig was op die 
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bepaling van die intellektuele funksionering van kinders wat skolastiese probleme ondervind. 

Vergelyk Misiak en Sexton(l966:200) en Wicks-Nelson & Israel(1984:11) vir meer inligting in hierdie 

verband. 

(d) Die wetenskaplike studie van die kind 

Gedurende die vroee twintigste eeu het die wetenskaplike studie van kinders en bulle aard sistematies 

en wydverspreid begin voorkom. 'n Sentrale figuur in die nuwe denkweg was Hall, wat die eerste PhD 

in Sielkunde, deur 'n Amerikaanse universiteit toegeken, ontvang het (vergelyk Misiak & 

Sexton:1966:137 en Wicks-Nelson & Israel:l984:12). Hall het ook 'n sentrale rol gespeel in die 

ontstaan van die American Psychological Association. Verder was hy ook hierdie assosiasie se eerste 

president. Op ongeveer dieselfde tyd het 'n belangrike gebeurtenis in Europa plaasgevind. Soos vroeer 

reeds genoem was Binet en Simon, deur die publieke skool se amptenare opdrag gegee om 'n toets te 

ontwerp wat kinders vir moontlike spesiale onderrigbehoeftes moes toets en identifiseer. Die 1905 

Binet-Simon-toets het die basis vir die ontwikkeling van intelligensietoetse geword. Vergelyk 

paragraaf2.2.5 in verband met die Simon-Binet skaal wat vir Suid-Afrikaanse omstandighede verwerk 

IS. 

'n Student van Hall- Gesell, staan ook uit in die studie van kinders. Gesell het kinders se motoriese en 

sosiale gedrag waargeneem en aangeteken (Wicks-Nelson & Israe1:1984: 12). Hy het veral 

gekonsentreer op fotografie as 'n studiemetode, deur duisende meters film te ontleed van die 

handelinge van babas en kinders. Gesell het gepoog om die tipiese ontwikkelingstydperke van die 

kinders te beskryf Hy het ook belang gestel in aanneming van kinders, kinderl~iding en 

ontwikkelingsramings van kinders. Van Gesell se navolgers konsentreer veral op gedragsmanifestasies 

van die senuweestelsel. Gesell en sy navolgers se bydraes is van onskatbare waarde in die 

opvoedkundige sielkundige praktyk, maar dit verteenwoordig ongelukkig 'n eensydige siening van die 

kind, aangesien slegs ontwikkelingstydperke die basis vorm en nie die totale beeld van die kind nie 

(Wicks-Nelson & Israel:1984:12). Dit bly problematies om omvattend eties op te tree waar slegs 'n 

faset van die kinderlike bestaan, of van die menslike bestaan as sodanig die deurslag moet gee in 

terapie. Gesell en sy navolgers verteenwoordig die houding/ingesteldheid van die grootste aantal 

Europese en Amerikaanse opvoedkundige sielkundiges. Hulle benadering verskil van die van, 

byvoorbeeld, Waterink wat benewens "tegniese ingrepe" besondere aandag bestee aan beginsels van 

die menslike aard in totaliteit. Kyk in die verband Waterink se afskeidslesing oor beginsels en gesag 

in die Sielkunde en Opvoedkunde (Waterink:l961 :12). Waterink het 'n besondere invloed op die Suid

Afrikaanse opvoedkundige sielkundige toneel uitgeoefen wat etiese oorwegings betref, terwyl ander 



44 

van elders grootliks tegniese kennis aangebied het. 

Beoefenaars van die Sielkundige Opvoedkunde se invloed in die wereld van onderwys en opvoeding 

word ook weerspieel in die insigte wat in hierdie studie behandel word onder die rubriek: Pedoterapie 

en mensbeeld in paragraaf 3.3. Oor hierdie saak is daar maar min sielkundiges en opvoedkundige 

sielkundiges elders in die wereld wat onomwonde die wesensa;:trd van die mens op so 'n wyse soos 

Waterink en ander beklemtoon: Waterink se byvoorbeeld dat die Sielkunde en die Opvoedkunde alleen 

maar verantwoordelik en verantwoordbaar beoefen kan word waar die mens gesien word as 'n 

" ... zedelijk wezen, staande in een relatie tot God en tot mensen en in elke relatie geroepen zich 

rekenschap te geven van zijn eigen houding tegenover de hoven hem gestelde normen" 

(Waterink: 1961:22). 

Die stellings in verband met beoefenaars se benaderings moet nie verstaan word as 'n beskuldiging dat 

sommige opvoedkundige sielkundiges sedeloos of normloos optree nie, maar dat daar opvoedkundige 

sielkundiges is wat die klem op die tegniese so sterk laat val dat mens nie kan agterkom wat hul 

standpunt oor die mens as sedelike wese sou wees nie. Die sedelike is sinoniem met die etiese en 

sonder om sake vooruit te loop, kan gese word dat die balans waarna die opvoedkundige 

sielkundige praktisyn behoort te streef, behoort die tegniese en die etiese deurgaans in ag te 

neem. Die navorser het uit 'n bestudering van die literatuur bevind dat 'n oorsig oor die literatuur 

aantoon dat beoefenaars van die Sielkundige Opvoedkunde as wetenskap in die Verenigde Koninkryk, 

die Verenigde State van Amerika, Australie, Nieu Zeeland en ander Iande, insluitende Suid-Afrika om 

een of ander rede - waarskynlik 'n valse idee van wetenskapsbeoefening - versuim om die 

normatief-etiese pertinent of selfs hoegenaamd te vermeld. 

2.3. VAN TEORETIESE BESINNING NA PRAKTIESE UITVOERING 

Benewens die reeds vermelde teoretiese en perspektiwiese insigte wat verkry is oor die beklemtoning 

van tegniek teenoor etiek, het ook die volgende hoofsake uit die historiese oorsig na vore getree: 

a) Die Sielkundige Opvoedkunde word deur sommige individue as 'n toegepaste en/of 

minderwaardige dissipline beskou. 

b) Daar is histories op groot skaal navorsingsbydraes gelewer oor die ps1ge van die mens as 

volwassene, maar aangaande die kind blyk daar 'n groot gebrek te wees. 

c) 'n Besondere invloed word uitgestraal vanuit die Anglo-Saksiese milieu terwyl die Europese 

standpunte dikwels tweede viool moet speel. 

d) Registrasie van praktisyns is 'n vereiste van die Health Professions Council of South Africa, maar 
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plegtige aflegging van 'n eed ofverpligte onderworpenheid aan 'n etiese kode kom nie voor nie. 

Teen die agtergrond van die voorafgaande historiese oorsig en interpretasie van historiese verlope, 

word daar nou beweeg na 'n ontleding van die heersende opvoedkundige sielkundige praktyk met 

besondere verwysing na die pedoterapeutiese praktyk, sy aard en gebondenheid al dan nie aan 

etiese oorwegings ofberoepskodes met besondere verwysing na Suid-Afrika. 



HOOFSTUKDRIE 

'N VERANTWOORDELIKE EN VERANTWOORDBARE PEDOTERAPEUTIESE 
PRAKTYK IN KRITERIALE PERSPEKTIEF 

3.1 INLEIDENDE OPMERKINGS 

Die wetenskappe en praktyke wat in 'n diens- ofterapeutiese verhouding tot die mens staan, het almal 

een doel voor oe: die bestudering van menslike verskynsels en hulle toepassing op noodhebbende 

mense (onder andere, pasiente, verstokenes, ontspoordes en kliente) wie se toestand van 

"abnormaliteit", "probleemlikheid" of "bevangendbeid" deur terapeutiese ingryping sodanig 

gewysig kan word dat sodanige persone weer eens na "normaal" of na "onoorspoeldbeid" kan 

progresseer. 

Daar is skrywers (Greyling: 1990:7; Kriegler: 1990:10; Thompson & Rudolph:1992:15) wat meen dat, 

onder meer, die Algemene Mediese Wetenskap, die Psigiatrie, die Psigologie, die Opvoedkunde en die 

Maatskaplike werk almal agogiese bedrywe is wat gerig word deur agogiese I ageinsbegeleiding van 'n 

noodhebbende mens, kind 6fvolwassene, na 'n onbevange bestaan. In die Sielkundige Opvoedkunde 

en meer spesifiek in pedoterapie gaan dit spesifiek om langs die pedagogiese weg verandering teweeg 

te bring. 

In hierdie navorsing word daar gesoek na 'n kode in verband met wat eties verantwoordelik en 

verantwoordbaar vir mense in pedoterapie is. Die basis vir hierdie kode behoort te wees: die mens 

soos die mens is, met ander woorde, wat menslik is. Dit beteken, onder meer, dat die waardigheid van 

die mens gerespekteer sal word. 

Daar sal in hierdie navorsing gepoog word om 'n kode vir terapie daar te stel vanuit 'n opvoedkundige 

sielkundige perspektief gerig deur 'n universele mensbeeld. Die navorsing sal nie primer handel oor 'n 

filosofiese of 'n ander beskouing oor die mens nie, maar oor 'n kode van gedrag vir opvoedkundige 

sielkundige terapeute in hul besig wees met die mens. Hierdie kode behoort gebaseer te word op 

kategoriee van menswees, wat as grondeise vir 'n verantwoordbare pedoterapie benut kan word en 

aangesien sodanige kategoriee niks anders is as hulpmiddels waardeur die mens na sy ware aard 

beskryfword nie. Daar word dus beoog om 'n kode daar te stel wat die mens respekteer soos hy is. 

Gevolglik sal gepoog word om uit die kategoriee die etos van die mens te kondenseer en dit as 

grondslag te gebruik vir die opstel van 'n etiese kode vir terapeute. IUerQ.ie etiy~y kod~ kan dan 
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hopelik rigtinggewend wees ten aansien van verantwoordbare dienslewering- in hierdie geval ten 

aansien van pedoterapie. 

In Hoofstuk Een is daar kortliks by wyse van voorlopige afbakening aangetoon dat pedoterapie die 

volgende behels: ".... hulp met die opvoeding aan die volwassene tesame met bulp van 'n 

opvoedingsaard aan die kind is, sodat die kind se wording weer optimaal sal voltrek" (Olivier: 

1986b: 109). Hierdie kemomskrywing vereis uitbreiding en daarom sal vervolgens ter wille van 

wetenskaplike verantwoordelikheid, 'n meer omvattende ondersoek ingestel word na die term 

pedoterapie en sy implikasies in 'n teoretiese konteks met die oog daarop om uiteindelik te kan bepaal 

wanneer 'n pedoterapeutiese praktyk as verantwoordbaar beskou kan word. Hierdie ondersoek sal 

soos reeds gesuggereer aan die hand van kategoriee en kriteria, waaruit 'n universele mensbeeld 

hopelik verkry sal word, aangepak word. Hierdie universele mensbeeld kan dan as grondslag dien vir 

die opvoedkundige sielkundige se evaluering van die verantwoordbaarheid van sy pedoterapeutiese 

praktyk. 

3.2 PEDOTERAPIE- 'N TEORETIESE FUNDERING 

3.2.1 Die begrip pedoterapie 

Die begrip pedoterapie, asook die handeling bekend as pedoterapie het ontstaan, sover vasgestel 

kan word, in Nederland waar daar institute vir pedoterapeutiese arbeid reeds voor 1960 gestig is. 

Vergelyk, byvoorbeeld, die Rijksuniversiteit se gebruik van pedoterapie soos weerspieel in die 

publikasie van Lubbers, onder die titel "Het beeld als communicatiemiddel in de pedotherapie" 

(1960) en met 'n ondersteunende voorwoord deur die Nederlandse doyen, Langeveld, van die 

opvoedkundige sielkundige praktyk en die opvoedkundige filosofie. 

Die term pedoterapie verwys na 'n verskeidenheid sake betreffende genesende diens of hulp aan die 

kind met bepaalde probleme. Hierdie term moet nie bloot as 'n omvattende sinoniem vir die 

wetensgebied en praktyk van die Sielkundige Opvoedkunde beskou word nie. In bepaalde opsigte is 

pedoterapie 'n gedeelte van die Sielkundige Opvoedkunde in wetenskaps- en praktykskonteks. Ten 

einde die reikwydte en bedoeling van die begrip pedoterapie beter te kan begryp, sal daar vervolgens 

'n kort etimologiese verklaring van hierdie term aangebied word. Daar sal ook 'n kemoorsig oor 

verskillende outeurs se gebruik van hierdie term of ander aanverwante terme waarmee bulle die terrein 

van die pedoterapie benoem, aangebied word. 



48 

Die termdeel pedo uit die Grieks pais paidos, wat seun of kind beteken, word benut in 'n 

verskeidenheid wetensgebiede en praktyke om spesifiek arbeid met die kind of hulp of diens aan die 

kind te benoem. So, byvoorbeeld, kom dit voor in die terme Pedagogiek, pedagogie, pedologie, 

pediatrie om telkens aan te toon dat die kind bestudeer word of hulp ontvang. So beteken pedagogie 

opvoeding of opvoedingshulp aan die kind terwyl pedologie volgens Plug, Meyer, Louw en Gouws 

(1986:270) die volgende beteken: 

"1. Die studie van die kind se ontwikkeling. Dit sluit biologiese, pedagogiese, 

sosiologiese en rllosofies-antropologiese aspekte in. V gl. Pediatrie. 

2. Babataal." 

Die term pedoterapie het 'n kleiner of meer spesifieke betekenisomvang as die term pedologie 

wat so ewe vermeld is. Hierdie "kleiner" betekenisomvang word deur die ander termdeel 

terapie moontlik gemaak: terapie uit die Grieks therapeutikos wat diens beteken. Die kleiner 

of spesifieke veld van diens moet egter deeglik afgebaken word in 'n omskrywing aangesien die 

term diens op sigself ook na 'n wye veld van dienslewering kan verwys. Hierdie diens, volgens 

die oorspronklike betekenis, is kuratief of genesend of helend van aard. In mediese konteks 

beteken terapie die behandeling en bekamping van 'n siekte of liggaamlike of psigiatriese 

steurnis - dit is, mediese behandeling of diens aan 'n pasient van enige ouderdom. Viljoen 

(1993: 45) wat 'n intensiewe studie oor Hillman se "Psychology of the Soul" gedoen het, meld 

dat Hillman psigoterapie wil stroop van die sterk mediese konnotasie van gesondmaak. Vir 

Hillman dui die oorsprong van die woord terapie op diens, aandag aan, verpleging of sorg van 

die siel (Viljoen: 1993 :45). 

Die term pedoterapie soos wat dit deur verskeie outeurs omskryf is en in hierdie proefskrif gebruik en 

bedoel word, sal vervolgens bespreek word. Pedoterapie is in die literatuur die benaming vir 

daardie vorm of soort van hulpverlening wat die opvoedkundige sielkundige aan sowel die kind 

as aan die opvoeders van die kind verskaf. Die navorser gaan akkoord met Van Niekerk (1976:73), 

Olivier (1986b:108), Hofmeyr (1973:15) en Van Zyl (1990:115) se beskouing dat pedoterapie die 

term is om "spesiale" of "buitengewone" of "besondere" hulp van die "gewone" opvoedingshulp 

te onderskei. Dit gaan in pedoterapie om buitengewone omstandighede " .•• in die sin dat die kind op 

een of ander wyse en ten aansien van sy volwassenewording gerem is, en hom op grond daarvan 

in 'n problematiese opvoedingsgesitueerdheid bevind" (Van Niekerk: 1976:73). 

Volgens Pretorius (1972:47) beteken pedoterapie vir die kind: " ••• die noodsituasie deurbreek, 'n 

stuk wording inhaal." Pretorius (1972:54) meld verder. "Hulp aan die opvoedingsmoeilike kind 

is dus 'n kombinasie van algemeen-pedagogiese beinvloeding van die kind in die gesin (indirek-
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terapeutiese benadering) en pedoterapie ( direk-terapeutiese benadering)". Genoemde outeur 

beklemtoon verder die be lang van 'n deeglike kennis van die Opvoedkunde vir die pedoterapeut 

wanneer hy meld: 

"Dikwels kan met die regstelling van die kind se pedagogiese gesitueerdheid deur 

'gewone' opvoeding 'n veel belangriker terapeutiese invloed op die kind 

uitgeoefen word as deur pedoterapie. Trouens, 'n belangrike voor-terapeutiese 

oorweging is die vraag of die kind-in-nood se pedagogiese situasie sodanig gunstig 

reggestel kan word dat pedoterapie wei met 'n redelike mate van 

suksesverwagting aangepak kan word." 

Pretorius (1972:54) toon verder ook die interafhanklikheid van "gewone" opvoeding en pedoterapie 

aan deurdat hy beweer " .•• waar die aktivering en begeleiding van die kind se wording nie deur 

gewone pedagogiese maatreels reg te stel is nie, moet aanvullend by die 'gewone' opvoeding dan 

'gekonsentreerde' opvoeding (pedoterapie) plaasvind." 

Van Niekerk (1976:73) meld dat: 

"Wanneer daar eers 'n betroubare beeld verkry is van die leefwereld van die 

wordingsgeremde kind in sy problematiese opvoedingsgesitueerdheid, kan daar 

oorgegaan word tot doelgerigte, beplande steungewing aan hom, om hom 

ortopedagogies tot optimale wordingsaktualisering te begelei totdat hy sy 

pedagogiese bereikbare niveau bereik het en die ortopedagogiese dan ook weer 

oorgaan in pedagogiese begeleiding. Ten einde hierdie hulp as spesiale hulp van 

die gewone opvoedingshulp te onderskei, word daarna verwys as pedoterapie. 

Wanneer die term terapie wat gangbaar dui op die behandeling van siektes, of op 

'n geneeswyse, saamgestel word met pedo word daarmee geensins die 

behandeling van siektes bedoel nie, maar om die kind te help om 'n stuk wording 

in te haal." 

Vir Van Niekerk (1976:74) moet die pedoterapeutiese gebeure gesien word as: 

" ... die stigting van daardie situasie waar 'n ontmoeting plaasvind tussen die ortopedagoog as 

pedoterapeut en die wordingsgeremde kind, waartydens die kind doelbewus gehelp word om sy 

leefwereld as betekeniswereld te herkonstitueer." 

Die begrip pedoterapie word deur van Niekerk (1986:10) soos volg saamgevat: dit is " ••• doelgerigte, 

beplande steungewing aan die volwassewordingsgeremde kind •. • om hom tot toereikende 
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volwassewordingsaktualisering te begelei - inderdaad om hom te help om 'n stuk wording in te 

haal." Volgens Olivier (1986b:108) dui disharmoniese opvoedingsdinamiek " •.• op 'n 

kommunikasiegaping tussen opvoeders en kind. Om hierdie gaping te oorbrug, 

vra gewoonlik gespesialiseerde hulp van die opvoedkundige-sielkundige (sic). 

Met die tussenkoms van die pedoterapeut, verander die tweepolige situasie van 

ouer en kind na 'n driepolige situasie. Die pedoterapeut vervang nooit die ouer 

nie. By neem nie die kind tydelik in opvoeding nie, inteendeel, by slaan die brug 

tussen ouer en kind sodat bulle weer vir mekaar bereikbaar word. By herstel die 

opvoedingskommunikasie op so 'n wyse dat die ouer weer kans sien om met 

hierdie kind die toekoms aan te durf. By skep vir ouer en kind weer 

toekomsperspektief deur die verleentheidsituasie op te hef." 

Olivier (1986b:108) meld verder dat opvoeding voltrek word in die pedoterapeutiese situasie, deurdat 

die pedoterapeut die 

"kind in sy wordingsnood op so 'n wyse te bulp kom dat die kind 

• se ongunstige betekenisse gewysig word; 

• se vasgevange wording weer in beweging kom; 

• se wording versneld verloop sodat die gaping of agterstand opgehef word 

• weer deel bet aan barmoniese opvoedingsdinamiek en nou steeds 

op boerwordende vlak die toekoms tegemoet gaan." 

Jacobs (1981:16) plaas net soos Olivier (1986b:108) en Van Niekerk (1976:74) ook besondere klem op 

die feit dat dit in pedoterapie nie gaan om 'n kind in isolasie nie, maar dat die betekenisvolle ander 

persone in die kind se lewe ook by die pedoterapie betrek word. Vir Jacobs (1981 : 288) gaan dit in 

pedoterapie om die situasie waar die kind se " •.. innerlike bebeer (bebeersing) verkrummel bet" 

Die pedoterapeut se taak, volgens Jacobs, is om die kind te steun ten einde sy innerlike beheer te 

herstel sodat die kind " ... beleef en glo en oortuig raak dat dit met die bebeersing van die taak kan 

word 'ek kan'. Wat die kind in bierdie psigiese dinamiek moet bereik is weer berstel sodat 'ek 

kan nie' word 'ek kan' en met die beskermde steungewing, 'ek kan !!'". Vir 'n meer volledige 

bespreking in die verband sienJacobs (1981:288). 

Jacobs (1981:293) vat die begrip pedoterapie soos volg saam: 

"In pedoterapie moet die persoon dus gesteun en begelei word sodat by sy 

kernidentiteit kan aanvaar en oortuig kan raak van bomself as outeur van sy 

lewe en nie die slagoffer van die noodlot nie. Die aanvaarding van hierdie 
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kernidentiteit lei daartoe dat by in staat is om statusidentiteit te verwerf. 

Gesonde kern- en statusidentiteite stel die persoon in staat om egte 

betekenisgewing aan sy self te gee sodat by neurotiese angs as steurende faktor 

kan ophef en natuurlike angs kan beteken en beheer." 

Die doel van pedoterapie is om langs pedagogiese weg deur opvoeding verandering teweeg te bring. 

In hierdie verband beskou Olivier (1980:34) pedoterapie as " ••• 'n kinderterapie wat uitsluitlik ten 

behoewe van die kind bruikbaar en van toepassing is •.• " 

Wanneer die hulpverlening wat vir die kind benodig word van so aard is dat pedagogiese 

hulpverlening aileen nie die oplossing sal bring nie, moet daar tot 'n spanpoging oorgegaan word. In 

so 'n spanpoging kan die hulp van, onder andere, 'n psigiater, maatskaplike werker, algemene 

praktisyn, mediese spesialis, arbeidsterapeut, spraakterapeut en selfs nog ander ingetrek word. Elke 

spanlid in 'n pedoterapeutiese poging verrig sy arbeid ter verbetering van die kind se algemene 

toestand vanuit die spesialisterrein se beginsels en kriteria. S6, byvoorbeeld, sal die onderwyser

opvoeder didakties bedrywig wees met die kind, terwyl die geneesheer die kind se gehoor, sinusitus of 

ander mediese probleme wat leerhandelinge kan benadeel, sal hanteer. Die pedoterapeut se rol sal 

wees om, onder meer, emosionele probleme, leeronvermoe, problematiese leer en ander probleme aan 

te spreek. 

In die geheel gesien is dit slegs die pedoterapeut wat 'n spesialis-opvoeder is, terwyl aldie ander lede 

van die span spesialiste op ander terreine is, maar meehelp vanuit hulle gespesialiseerde terreine om 

die kind se situasie te verander. 'n Kind kan, byvoorbeeld, nie leer om Wiskunde te doen deur elke 

dag sy medikasie by 'n geneesheer te kry nie. Net so kan 'n pedoterapeut nie medikasie aan 'n kind 

gee om sy oorpyn te verlig nie, alhoewel die pedoterapeut weet dat suksesvolle leer deur oorpyn 

verhinder kan word. Dit dui daarop dat pedoterapie aileen met welslae uitgevoer kan word indien die 

kind nie deur 'n reeks fisiologiese, anatomiese, psigiese, sosiale en/of ander oorspoeldhede moet 

probeer leer nie. 

Hieruit spreek dit vanself dat die pedoterapeut oor voldoende kennis van die taak van ander 

dissiplines moet beskik, ten einde die bulp van ander sodanige dissiplines realisties of sinvol te 

kan inroep. So ook behoort die "gewone onderwyser" op sy beurt oor voldoende opleiding of 

kennis te beskik van pedoterapeutiese arbeid, ten einde die kind gepas te kan verwys (kyk 

paragraaf 5.4.1 in hierdie verband). 
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Vir die doeleindes van hierdie proefskrif word die reeds vermelde omskrywings van Van Niekerk, 

Hofmeyr, Olivier, en andere, voorlopig sonder verdere bevraagtekening aanvaar. Saamgevat beteken 

pedoterapie in hierdie studie die volgende: Pedoterapie is 'n eg en uitsluitlik menslike 

ondersteuningshandeling van 'n medemens met die doel om daardie medemens se 

volwassenewording te ondersteun deur die uitskakeling van remminge en steuringe wat die 

volwassenewording kan belemmer, vertraag of moeilik maak. Pedoterapie is gespesialiseerde 

opvoeding en is die taak van die pedoterapeut. Indien die navorsing wat vir die studie ondemeem 

word verdere of ander insigte sou oplewer sal die nodige aanvullings tot die omskrywing van 

pedoterapie deurgaans aangevul word. Die navorser vermoed dat aanvullings veral kan kom van 

leerplanne en beoogde kursusse soos, byvoorbeeld, vir endossemente tot bestaande grade, 

spesialiseringskursusse op meesters- en doktorale vlak, byvoorbeeld, die beplande D.Psych en 'n nuwe 

bedeling ten opsigte van die kategoriee opvoedkundig, klinies en ander (Health Professions Council: 

1999:4; Health Professions Council: 2000:2). Aanvullings sal ook onderhewig wees aan die stand van 

beplanning en uitvoering ten einde te voorkom dat voortydige en/of onverantwoordelike mededelings 

gemaak sou word. 

3.2.2 Die pedoterapeutiese verhoudinge 

Olivier (1980:72) beskou die volgende sewe essens1es, as daardie wesenskenmerke wat in 'n 

pedoterapeutiese situasie gestig word, maar wat dit onderskei van gewone, alledaagse verhoudinge 

tussen 'n volwassene en 'n kind: 

(i) vertroulikheid 

(ii) opregtheid 

(iii) empatie 

(iv) hoogagting van menswaardigheid 

(v) hulpvaardigheid 

(vi) aanvaarding 

( vii)doelbewuste verhoudingstigting. 

Indien hierdie verhouding gefundeer is in die menslike van die mens, dan is hulle juis ook essensies 

van 'n eties aanvaarbare verhouding. 

Ten aansien van die terapeutiese verhouding, is dit vir Rogers noodsaaklik dat die pasient sentraal 

moet staan en verantwoordelikheid vir sy eie verandering neem (Meyer, Moore & Viljoen:1997: 509). 

Verder is dit vir Rogers essensieel dat die terapeut as fasiliteerder optree en 'n klimaat van egtheid, 
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onvoorwaardelike aanvaarding, warmte en empatie skep, waarin die pasient veilig en vry voel om 

verandering toe te laat (Meyer, Moore & Viljoen: 1997:509). 

Semrud-Clikeman (1995:74) meld ten aans1en van die terapeutiese verhouding dat "Before a 

corrective emotional experience can begin, a relationship must be formed between the child and 

the therapist. With some children this relationship is easily formed, with others it takes a lot of 

hard work and time." 

Hiermee word die belang van elke unieke kind se persoonlike betekenisgewing aangetoon. Egan 

(1990:59) plaas ook klem op individuele verskille van die onderskeie pasiente. In hierdie verband 

meld Egan (1990:59) dat sommige pasiente die beste sal saamwerk met 'n hulpverlener wat 'n groot 

mate van warmte uitdruk, maar ander pasiente sal weer beter funksioneer in 'n opset waarin die 

terapeut meer objektief en saaklik optree- in 'n situasie wat vergelykbaar is met 'n saketransaksie. 

Die Afrikaanse woord saaklik beteken kort en klaar, sonder omhaal. So 'n houding van 'n 

besigheidstransaksie hou sekerlik verband met 'n materialistiese mensbeeld. Dat sommige pasiente 

liewer 'n klient wil wees kan ook nie weggeredeneer word nie. Hoe moeilik dit is om 'n etiese kode 

wat universeel aanvaarbaar sou wees, te vind, word deur hierdie "terapeutiese styl" beklemtoon. 

Volgens Egan (1990:59) gebruik effektiewe terapeute 'n mengsel van vaardighede en tegnieke wat die 

beste vir elke unieke pasient is. 

Volgens Egan (1990:80), Semrud-Clikeman (1995:87) sowel as Dodds (1985:17) is dit belangrik om 

grondreels vir die terapiesessies neer te le in die vorm van 'n kontrak. Hierdie kontrak is dan tot 

voordeel vir beide die terapeut en die kind, deurdat vordering gemonitor kan word. Die neerskryf van 

ofverbalisering van 'n kontrak dra volgens Egan(1990:81) en Semrud-Clikeman (1995:87) daartoe by 

dat beide partye hulle verbind tot deelname - selfs beter deelname vanaf die pasient se kant. Vergelyk 

Egan (1995:81), Semrud-Clikeman (1995:87) en Dodds (1985:17) vir meer inligting rakende die 

terapeutiese kontrak. 

Vir Rogers (1967:285) soos geinterpreteer deur Gumaer (1984:33) bestaan 'n terapeutiese verhouding, 

wanneer die volgende vyf omstandighede geld: 

• Die pasient beleefhomself as iemand wat 'n ernstige en betekenisvolle probleem ervaar. 

• Die terapeut is 'n kongruente persoon in die verhouding, iemand wat in staat is om die persoon wat 

hy is, te wees. 

• Die terapeut het onvoorwaardelike positiewe agting vir die pasient. 
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• Die terapeut ervaar akkurate empatiese begrip van die pasient se private wereld en kommunikeer 

hierdie begrip. 

• Wanneer die pasient, in 'n sekere mate, die terapeut se kongruensie, aanvaarding en empatie beleef 

ofervaar. 

Rogers beskou die verhouding wat ontwikkel tussen die terapeut en die pasient as die fondament vir 

terapeutiese sukses (Gumaer:1984:67). Rogers se persoongesentreerde verhouding bevat die 

essensiele elemente wat noodsaaklik is vir die terapeut om met die pasient te modelleer, naamlik: 

opregtheid, warmte en empatie. 

Rennie (1990) se navorsingsresultate soos geinterpreteer deur Martin (1990: 71) toon aan dat dit 

gewoonlik die terapeut se aktiewe luister en reflektering is wat die klient aanmoedig om sy ervaringe 

gedurende terapie te deel. 

Ten aansien van die verhouding tussen die ouers, die terapeut en die kind meld Dodds (1985: 79) dat 

die ideaal is dat al drie die genoemde partye saamwerk aan die probleem wat vir die kind en die gesin 

bestaan. Vir Dodds (1985:79) beteken dit dat daar gekom moet word tot 'n ooreenstemmende 

beskouing van die probleem, die oorsake van die probleem asook tot vergelyk gekom word ten aansien 

van die beste strategiee om die probleem op te los. Ten einde hierdie noue werksverhouding 

(vertrouensverhouding) te bereik, word gereelde en duidelike kommunikasie tussen die ouers, die 

terapeut en die kind vereis (Dodds:1985:80). 

Die Sielkundevereniging van Suid-Afrika se etiese kode vir sielkundiges (1993:8) gee ten aansien van 

professionele verhoudinge die volgende riglyne: 

~Algemeen 

Sielkundiges behoort professionele verboudinge op 'n volwasse vlak te 

handhaaf, vry van kleinlike optrede wat afbreuk doen aan bul beroep. 

Spesifiek 

(i) Sielkundiges bet insig in die bevoegdbeidsareas van verwante beroepe. 

Bulle maak ten voile gebruik van al die professionele, tegniese en 

administratiewe bronne wat beskikbaar is ten einde die beste belange 

van hul kliente te dien. 

(ii) Sielkundiges dra kennis en eerbiedig die tradisies en gebruike van 

ander professionele groepe met wie bulle saamwerk. 
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(iii) Sielkundiges behoort nie 'n persoon vir diagnose of behandeling te 

aanvaar wat reeds sielkundige bebandeling by 'n ander professionele 

werker ontvang nie, behalwe waar sodanig ooreengekom word, of na 

beeindiging van die klient se verbouding met die ander professionele 

werker. 

(iv) Sielkundiges wat ander professionele werkers of professionele werkers

in-opleiding in diens neem, of in 'n toesighoudende hoedanigheid oor 

bulle optree, aanvaar die verantwoordelikheid om bulle in bul 

professionele ontwikkeling te steun en geskikte werkstoestande asook 

tydige evaluerings, konstruktiewe konsultasies en geleentbede vir 

ervaring te verseker. 

(v) Sielkundiges buit nie bul professionele verboudinge met kliente, 

toesigbouers of deelnemers in navorsing seksueel of andersins uit nie. 

Sielkundiges kondoneer of beoefen nie seksuele treitering nie - wat 

omskryf word as doelbewuste of herhaaldelike aanmerkings, gebare, 

of fisiese kontak van 'n seksuele aard. 

(vi) Sielkundiges verkry die nodige magtiging om navorsing in inrigtings of 

organisasies te onderneem. Bulle is bewus van hul verpligting teenoor 

toekomstige navorsers en verseker dat gasheerinstansies voldoende 

inligting ontvang oor die navorsing en na bebore erkenning kry vir bul 

hydra. 

(vii) In publikasies word in verbouding tot bul professionele bydrae 

erkenning gegee wat tot sodanige publikasie bygedra bet. 

(viii) Waar sielkundiges bewus is van 'n etiese oortreding deur 'n ander 

sielkundige en dit gepas voorkom, poog bulle om die saak informeel op 

te los deur die oortreding onder die aandag van die betrokke 

sielkundige te bring. Indien die wangedrag van 'n minder ernstige 

aard is en/of toegeskryf kan word aan 'n gebrek aan sensitiwiteit, 

kennis of ervaring is sodanige informele oplossing gewoonlik 

voldoende. Indien 'n informele benadering egter nie die geskikte 

oplossing blyk te wees nie, bring sielkundiges die aangeleentheid onder 

die aandag van die Beroepsraad vir Sielkunde." 

Hierdie etiese kode se riglyne ten aansten van professionele verhoudinge is relevant vir die 

beroepsbeoefening van sielkundiges, maar weinig riglyne ten aansien van die verhouding van terapeut 
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en pasient - in die besonder pedoterapeut en kind, word verskaf Moontlik wou die opstellers die 

totale omvang van die terapeutiese verhoudings met so 'n ietwat "neutrale" kode vervat. Dit bly egter 

ten spyte van rigtinggewende insigte 'n onvoldoende kode vir die opvoedkundige sielkundige. 

In die pedoterapeutiese gebeure moet daar rekening gehou word met die feit dat dit in pedoterapie nie 

slegs gaan om steungewing aan die kind nie, maar ook steungewing aan die ouers ten aansien van die 

primere opvoedingsituasie. Daar is dus sprake in pedoterapie van 'n terapeutiese verhouding tussen 

die pedoterapeut en die kind, maar ook ten aansien van die pedoterapeut en die kind se ouer(s). 

Volgens Olivier (1986b:109) is enige vorm van pedoterapeutiese steungewing aan volwassenes 

(byvoorbeeld voorligting of huweliksberading), altyd ten behoewe van die kind. Verder meld 

genoemde outeur dat die volwassene gehelp word om 'n beter ouer te wees. Olivier (1986b:110) meld 

verder: 

"Waar die terapeut die vasgelope kind op so 'n wyse begelei dat ook hierdie kind 

nader kan kom aan daardie volwassenewordingsvlak wat vir hom beskore is, kan 

dit nie anders gebeur as vanuit 'n pedagogiese gesitueerdheid nie. Die terapeut is 

sedelik selfstandig en volwasse, die kind nie. By is nog op weg. Die terapeut 

moet hom dus op so 'n wyse steun dat hy die kind nie skade aandoen nie. 

Biervoor is die terapeut verantwoordelik. In die geval van steungewing aan die 

ouer, is die situasie egter anders. Bier is dit een volwassene wat 'n ander 

volwassene in sy nood tot hulp kom. Dit is dus 'n andragogiese verhouding. 

Albei is sedelik selfstandig. Elkeen dra die verantwoordelikheid vir eie keuses. 

Waar 'n pedoterapeut met gesag met die ouer kan praat, is sy gesag gelee in sy 

meerdere professionele kennis en nie, soos in die geval van die kind, in die feit dat 

hy ook verantwoordelikheid dra vir die uitkoms van die gebeure nie. 'n 

Pedoterapeut durf nooit die ouer sy verantwoordelikheid ontneem nie. By besluit 

nie namens die ouer nie; hy vul nie die ouer se rol nie. 'n Pedoterapeut steun die 

ouer tot toereikender ouerskap. By help ouer en kind om vir mekaar meer 

toeganklik te word. By herstel die primere opvoedingskommunikasie, sodat daar 

'n nuwe begin en voortgang van die opvoeding kan wees." 

Aangesien dit in pedoterapie gaan om die verhouding tussen 'n terapeut, as volwassene en 'n kind, is 

dit essensieel dat die pedagogiese verhoudinge gerealiseer word. Die vertrouensverhouding, 

begrypingsverhouding en gesagsverhouding word in paragraaf 3. 4.3 .4a meer breedvoerig bespreek. 
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3.2.3 Diagnostisering en vorme van pedoterapie 

3.2.3.1 Diagnostisering 

Nog steeds onderweg na meer helderheid oor die professionaliteit en etiese optrede van die terapeut, 

moet daar ook na die metodes en middele wat deur die terapeut benut kan word, gekyk word. Metodes 

en middele, of soos vroeer reeds meermale in hierdie studie "die tegniese sy" genoem, vorm steeds 

deel van die totale mondering van die terapeut. Die etiese betrek juis die totale verband van terapeut 

en praktyk, of liewer terapeut en pasient. Voordat oor die verskillende vorme van pedoterapie besin 

word, moet daar ter wille van verantwoordbare besinning vooraf vasgestel word hoe daar besluit word 

op 'n bepaalde vorm van pedoterapie. Dit sou vereis dat diagnostisering as 'n aanloop tot 'n bepaalde 

terapie ook onder die soeklig geplaas sal moet word. 

Hierdie studie is me 'n studie oor diagnostisering as sodanig me. Daar sal derhalwe oor 

diagnostisering kortliks besin word as 'n stap in die totale terapeutiese aanpak. Diagnostisering word 

met ander woorde beskou as 'n deel van die terapeutiese optrede en nie as 'n losstaande gebeurtenis 

nie. Daar behoort gewaak te word teen 'n benadering waarin diagnostisering gedoen word asof dit 

onfeilbaar is en dan met terapie voortgegaan word asof daar geen ander terapie ook ter sake kan wees 

nie. Diagnostisering word uitgevoer om die bal aan die rol te sit, maar moet deurgaans gedoen word, 

soos wat die terapeutiese handelinge met die pasient vorder. Diagnostisering is nie net 'n aanvangs- of 

openingsmiddel nie, maar 'n deurlopende evalueringsmiddel wat aangewend kan word om te bepaal 

of die terapeutiese optrede op die regte spoor is of 'n wending moet neem. Verskeie 

diagnostiseringsmedia en diagnostiseringsmetodes is ter beskikking van die pedoterapeut. Die 

volgende is voorbeelde van beskikbare diagnostiseringsmedia en diagnostiseringsmetodes: 

• Tematiese Appersepsie Toets (TAT) 

• Rorschach-toets 

• Children's Apperception Test (CAT) 

• Columbus 

• Kindertekeninge 

• Spel 

• Von Staabs 

• Onvoltooide sinne 

• Persoonlikheidsvraelys vir kinders 

• Opname van studiegewoontes en houdinge 
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• Senior Suid-Afrikaanse Individuele Skaal- "Revised" (Hersien) 

• Junior Suid-Mrikaanse Individuele Skaal 

Van Niekerk (1976:70) meld die volgende: 

"Die ortopedagogiese hulpverleningsprogram neem 'n aanvang met die soeke na 

insig in die problematiese opvoedingsgebeure en in die besonder na oorsake vir 

die besondere problematiese opvoedingsgebeure, waarin die kind wat 'n gaping 

openbaar met betrekking tot die pedagogies bereikte en die pedagogies 

bereikbare, hom bevind. Om egter van 'n wordingsgaping te kan praat, moet 

daar eers vasgestel word dat daar inderdaad 'n gaping is tussen die kind se 

moontlike en aktuele wording .••• " 

Vir Van Niekerk (1976:70) impliseer die bepaling of 'n kind wordingsgeremd is, 'n pedagogiese 

diagnostisering. Van Niekerk (1976:70) meld verder " ••• elke pedagoog kan bepaal dat 'n kind 

wordingsgerem is, aan die hand van pedagogiese kriteria, en dat 'n kind hom dus in 'n 

problematiese pedagogiese gesitueerdheid bevind." Daar moet deurgedring 

" ••. word tot die leefwereld van die wordingsgeremde kind as ervarings-, wils-, 

belewings-, ken- en gedragingswereld, op grond waarvan ook 'n beeld verkry kan 

word van die bereikte wordingsniveau, en deur dit te evalueer aan die hand van 

die pedagogiese kriteria, word 'n aanduiding verkry van die besondere kind se 

pedagogies bereikte vlak." 

(Van Niekerk:1976:71). 

Ortopedagogiese diagnostisering word uitgevoer met die uitsluitlike doel " ••• om die 

wordingsgeremde kind se problematiese opvoedingsgesitueerdheid op te hef, en om hom dus 

te steun tot toereikender wordingsaktualisering in die pedoterapeutiese gebeure" (Van 

Niekerk: 1976:73). 

3.2.3.2 Die aard van pedoterapie- eklekties of nie? 

Ten einde verantwoordbare pedoterapie te kan doen, behoort die pedoterapeut oor deeglike kennis te 

beskik ten aansien van die onderskeie terapievorme, wat geskik is vir pedoterapie. Volgens Corsini en 

Wedding (1989:9) het hul reeds in 1981, 250 verskillende vorme van psigoterapie gelys. Engelbrecht 

(1990:105) beweer dat daar in pedoterapie gebruik gemaak word van aile psigoterapeutiese tegnieke 

wat pedagogies verantwoord kan word. Daarmee word egter nie 'n ongebreidelde willekeur toegelaat 

nie, maar steeds 'n geregverdigde en verantwoordbare middele- en metodekeuse. 
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Corsini en Wedding (1989:9) wat eintlik oor die psigoterapie menings lug, meld: 

" ••• that all good therapists are eclectic. This does not mean they do not follow a 

particular theory or use spec;ific methods associated with particular approaches 

to therapy; it does mean that technique and method are always secondary to the 

clinician's sense of what is the right thing to do in time, irrespective of theory. 

Put more simply, psychotherapy remains an art. So if formal eclecticism is on the 

rise, this is all to the good: it shows the maturing of psychotherapy." 

Moontlik kan hierdie houding ook tot voordeel van die opvoedkundige sielkundige wees, maar die 

terapeut sal steeds verantwoording moet kan doen ten aansien van besluite wat geneem word. 

Alhoewel die opvoedkundige sielkundige homselfvan 'n wye spektrum van terapievorme kan bedien, 

bly dit essensieel vir die pedoterapeut om die onderskeie terapeutiese vorme/ tegnieke/ metodes, vanuit 

'n pedagogiese raamwerk toe te pas en in die opsig nie eklekties te wees nie. Indien eklekties beteken 

dat van alle moontlike verantwoordbare middele en metodes gebruik gemaak word ter wille van die 

kind/pasient dan kan die opvoedkundige sielkundige terapie as eklekties beskou word, maar dit is dan 

'n eties-gerigte eklektiek wat nie op 'n tref-en-trap gebaseer is nie. 

Aangaande die eklektiese karakter van die opvoedkundige sielkundige terapie is daar ook ander 

memngs soos vervolgens aangedui sal word. Verskillende verklaringsmodelle ten aansien van 

afwykendheid (onder meer, die biogenetiese model, die leer- en gedragteoretiese model, die 

behavioristiese model en die model van die Gestaltpsigoloe) " ••• het mekaar wei onderling beinvloed 

en in die gangbare opvoedkundige-sielkundigeprofessie (sic) figureer almal ook in 'n mindere of 

meerdere mate. Dit bet ook bygedra tot die opvallende eklektiese karakter van die huidige 

praktyk" (Van Niekerk:l986:9). 

Beswaar word deur Van Niekerk (1986:9) aangeteken teen die blote toepassing van psigoterapie op 'n 

kind, sonder om die kind as persoon in sy unieke opvoedingsdinamiek aan te spreek, wanneer hy meld: 

"Elke psigoterapie het ook sy toepassing in die kinderpsigoterapie gevind, waar 

daar bloot maar enkele situasionele veranderinge gemaak is om kommunikasie 

met die kind te vergemaklik, sonder inkorporering van al die essensies van die 

kind as persoon se gesitueerdheid. Die klem word eerder telkens op 'n spesifieke 

aspek van die kind se ontwikkeling gele, wat dan die oorheersende aandag in 

terapie geniet." 
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Vir Van Niekerk (1986:30) word die vraag na wat 'n verantwoordbare basis vir die ontwerp van 'n 

opvoedkundige sielkundige prak:tyk is, beantwoord deur by die kind as persoon te begin. Die terrein 

van die Opvoedkunde en die Sielkunde word dadelik betree, wanneer by die kind as persoon begin 

word. 

Volgens Olivier (1986a:175) behoort die pedoterapeut wanneer hy van terapeutiese tegnieke gebruik 

maak, dit vanuit die pedagogiese teorie toe te pas en pedagogiese en psigologiese kriteria aan te wend 

as beoordelingsmaatstaf. 

Daar word akkoord gegaan met Engelbrecht (1990:105) wat beweer dat "Die navorser word 

oorweldig deur die groot aantal psigoterapeutiese tegnieke en teenstrydige aansprake op sukses 

wat in die literatuur voorkom." Weens tyd-ruimtelike gebondenheid is dit nie moontlik om al die 

terapeutiese tegnieke te bespreek, wat die pedoterapeut kan toepas nie. Dit is ook nie die doel van 

hierdie navorsing om 'n breedvoerige bespreking rakende onderskeie terapievorme te gee nie. 

3.2.3.3 Vorme van pedoterapie 

Daar sal vervolgens oorgegaan word tot 'n kort bespreking van 'n paar vorme van terapie wat die 

pedoterapeut kan benut ten einde die moontlikhede, die werksplek, die aard en inhoud van die terapie 

nog beter te kan ken en verstaan. 

a. Spelterapie 

Verskeie outeurs (Hofmeyr:1973:128; Olivier:1980:81; Pretorius:1972:81) beskou spelterapie as die 

pedoterapeutiese vorm wat besonder geskik is vir kinders onder tienjaar. Volgens Plug et al:l981 :343) 

is spelterapie 'n: 

"Psigoterapeutiese tegniek waarmee die terapeut probeer om die kind die 

geleentheid te gee om op verbale en nie-verbale wyse uitdrukking aan sy 

gevoelens te gee. Daar word veronderstel dat die kind sy probleme op simboliese 

wyse sal uitspeel, sy eie gevoelens sal leer ken en meer effektief sal kanaliseer, sal 

leer om 'n vertrouensverhouding met 'n ander persoon aan te knoop en dat 

afwykende gedrag gevolglik genormaliseer sal word." 
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Onderskeid kan in spelterapie getref word tussen direktiewe spelterapie en indirektiewe spelterapie. 

Direktiewe spelterapie is nouk:eurig voorberei en hoogs gestruk:tureerd, terwyl indirektiewe spelterapie 

op illusiewe en rolspel berus (Jacobs:1995:169~ Olivier:1986a:132). 

Weens jong kinders se beperkte woordeskat en taaluitdrukkingsvermoe kan hulle nie gemaklik in taal 

sake of emosies rakende hul problematiese opvoedingsdinamiek verwoord nie. Volgens Pretorius 

(1972:83) beskik jong kinders nie oor insig in hul probleme nie en is dit " •.• vir hom geen 

verstandskonflik nie, maar 'n gevoelskonflik. Daarom is spel as onthullende en verlossende 

middel nodig." Verder meld Pretorius (1972:83) dat die kind deur spel sy noodsituasie onbewus kan 

uitbeeld, maar dit kan duidelik wees en ook ontspannend, bevrydend en afwerend. 

Volgens Pretorius (1972:85) besef die kind tydens spelterapie dat die speelkamer en die pedoterapeut 

tot sy beskikking is. Hierdie besef verleen aan die kind-in-nood 'n gevoel van veilige geborgenheid. 

Verder meld Pretorius (1972:85) dat die speelkamer 'n veilige ruimte is, maar dit is ook waar die 

kind met sy probleme gekonfronteer word en waar die kind moet meewerk om sy probleme op te los. 

Die kind het 'n pedoterapeut tot sy beskikking wat " ••• hom aanvaar en begryp en wat hom in die 

geleentheid stel om 'n spelsituasie as pedagogiese ontmoetingsituasie volgens sy eie nood te 

ontwerp" (Pretorius:1972:85). 

Volgens Olivier (1986a:130) is speel altyd informeel en sonder dwang om 'n vooratbepaalde 

eindproduk daar te stel of om 'n eindbestemming te bereik. Verder meld Olivier dat die klem op die 

aktiwiteit self is en nie op die uitkoms nie. Olivier (1986a:130) beklemtoon die belang van "deeglike 

oorhoofse langtermyn-beplanning", om sodoende die terapeutiese bruikbare momente wat tydens 

spelterapie na vore sou kom te kan benut. Gumaer (1984:65) waarsku in hierdie verband teen die 

probleem dat spelterapie in blote spel kan verval wanneer die terapeut nie doelgerigte terapeutiese 

interaksie bewerkstellig nie. 

Volgens Lessing (1997:168) sal die vaardige terapeut in die gebruik van spelterapie die volgende 

beginsels van kinderspel in gedagte hou: 

" • stigting van 'n warm en vriendelike verhouding; 

• onvoorwaardelike aanvaarding, wat veiligheid en geborgenheid in die 

hand werk; 
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• stigting van 'n gevoel van vryheid in die verhouding, wat slegs moontlik is 

deur objektiwiteit en 'n eksterne verwysingsraamwerk; 

• sensitiwiteit vir die gevoelens van die kind en retlektering van die 

gevoelens sodat die klient insig in sy gedrag kan verkry en daar op so 'n 

wyse ondersteuning in nood verskaf word; 

• handhawing van respek vir die klient se vermoe om sy eie probleme op te 

los; 

• handhawing van 'n eksterne verwysingsraamwerk en laat die kind 'n 

aanduiding van die rigting gee, met inagneming van gesag en grense; 

• toon geduld en moenie poog om die spel aan te jaag nie •.• " 

Lessing beweer verder: "spelterapie is van groot waarde in terme van stres en projektering van 

probleme. Die verloop van die terapie word grootliks beinvloed deur die opvoedingsklimaat, 

interpersoonlike verhouding en rapport wat deur die terapeut tot stand gebring is." 

Vir 'n meer breedvoerige bespreking ten aansien van spelterapie kan Gumaer (1984), Lessing (1997) 

en Pretorius (1972) geraadpleeg word. 

b. Beeldterapie 

Beeldterapie is veral geskik vir kinders van nege tot twaalf jaar (Jacobs:1995:169). Volgens Jacobs 

(1995:169) beeld die kind " ••• dit uit wat hom boei of blokkeer en dit gee aanleiding tot nuwe 

positiewe sin en betekenis". Beeldterapie kan geskied deur, onder meer, te teken, te skilder, te 

boetseer, deur mensmodellering, 'n verbeeldingsreis asook deur projeksie- en ekspressiemedia (soos 

byvoorbeeld, Rorschach-plate en T.A.T.). Vergelyk Gumaer (1984:94), Jacobs (1995:169), Olivier 

(1986a:l36) en Pretorius (1972:86) vir 'n breedvoerige bespreking van beeldterapie. 

Ten aansien van terapie deur middel van kuns (art therapy) meld Gumaer (1984:96) dat net soos by 

spelterapie en die gebruik van speelmateriaal, bied terapie deur middel van kuns, aan kinders 'n 

aktiewe terapeutiese milieu wat aanloklik en aangenaam is. 

Gumaer (1984:96) meld die volgende agt aspekte, rakende terapie deur middel van kuns as 

beeldterapie, wat voordelig is vir beide die kind en die terapeut: 
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• Kuns laat die kind sowel sy verstand as sy sintuie gebruik. Kuns het 'n kognitiewe funksie deurdat 

'n kind moet dink voor hy optree. Hy moet ook sy kennis van invloede vanuit die omgewing benut 

deur verskeie sensuele insette saam te voeg in 'n geintegreerde produk, soos 'n prent of 'n beeld. 

• Kinders kan hul gedagtes en emosies in verband met die verlede en die hede uitdruk en dit selfs 

projekteer in toekomstige aktiwiteite. 

• Kuns laat 'n katarsis toe: van ontslae raak van woede en ongunstige gevoelens op 'n sosiaal 

aanvaarbare en skadelose wyse. 

• Kuns is self-geiniseer en self-gekontrolleer. Dit is 'n produk van die kind en is ego-versterkend. 

• Kunsmateriaal, die kunshandelinge en die voltooide produk bied aan kinders 'n gevoel van groei 

en persoonlike bevrediging asook eiewaarde. 

• Vir die terapeut bied kuns 'n grondslag om te bou aan die terapeutiese verhouding veral met 

kinders wat nie maklik hul gevoelens verbaliseer nie. 

• Kuns bied aan die terapeut toegang tot die onbewuste van kinders sonder om kwesbare of 

noodsaaklike verdedigingsmeganismes te versteur. 

• Kuns kan aangewend word as 'n diagnostiese middel of as 'n toevoeging tot ander bronne van 

inligting. 

Ten aansien van mensmodellering het Coetzee (1986) breedvoerige werk gelewer. Weens tyd

ruimtelike gebondenheid word die Ieser in hierdie verband verwys na, onder andere, Coetzee (1986) en 

Olivier (1986a:147). 

c. Gespreksterapie 

Gespreksterapie is veral geskik vir die jeugdige van ongeveer veertien jaar en ouer, aangesien so 'n 

persoon gewoonlik op hierdie ouderdom in staat is om sy probleme te kan verbaliseer 

(Jacobs:1995: 166; Pretorius: 1972:93). 

Pretorius (1972:94) bespreek die essensies van gesprek, ten einde die optrede van die pedoterapeut in 

die gespreksituasie te rig. Genoemde outeur interpreteer die werk van J.H. van den Berg, "Bet 

Gesprek" en toon die volgende essensies van die pedoterapeutiese gesprek aan: 

• Die vertrekpunt is die pedagogiese situasie as gespreksituasie. 

• Dit gaan in die pedoterapeutiese gesprek om die kwaliteit van die kommunikasie. Die samesyn 

van die pedoterapeut en die kind is hier belangriker as die gesproke woord. Pedagogiese 
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ontmoeting moet gerealiseer word. Die pedoterapeut en die kind gaan saam op m 'n 

gemeenskaplike wereld- die probleemgebied van die kind. 

• Die pedagogiese vertrouensverhouding word gerealiseer. 

• "Vir die realisering van die pedoterapeutiese beinvloeding hoef die pedoterapeut nie altyd 

lyflik teenwoordig te wees nie (byvoorbeeld in die tydperk van periodieke verlating)." 

• Daar bestaan 'n verskil tussen 'n tweespraak en 'n toespraak. Die feit dat die pedoterapeut met 

die kind praat is nie 'n waarborg vir die gesprek nie. 

• Elke pedoterapeutiese gespreksituasie is uniek. Met ander woorde, 'n tegniek of resep is moeilik 

te realiseer. 

• Die kind en die pedoterapeut is verantwoordelik teenoor mekaar, maar ook teenoor die e1e 

beginsels. Dit gaan in gespreksterapie om waardes wat gerealiseer word. 

• Aan die hand van die woord word uiteengesit, gedetailleer, gedeel en meegedeel. 

• Die pedoterapeut rig hom op die kind-in-nood se uitinge van sy belewinge. 

• "Die pedoterapeut se ontmoetende blik dien as verryking van die kind." 

• "Die vraag na die verborgenheid van die kind se belewinge (anonimiteit) in die 

gespreksituasie is belangrik, die vraag na die mate van die deel van die deelneming. Nie alles 

van die kind moet openbaar gemaak word nie. Dikwels moet bepaalde momente in verband 

met die probleemsituasie liefs anoniem gehou word byvoorbeeld deur dit te veralgemeen, of 

deur dit op indirekte wyse te kommunikeer." 

• Die pedoterapeut kan nooit die kind geheel en al ken nie. "Die kind kom moeilik tot ekspressie 

van sy versteurde belewinge." 

• Die voorwaarde vir gespreksterapie is die assimmetrie ten opsigte van lewenservaring van die 

kind en die pedoterapeut. 

• Dit is belangrik dat die pedoterapeut 'n distansie tussen hom en die kind moet handhaaf. "Dan 

wek by in die kind die verlange na weer-wil-ontmoet. Kind en pedoterapeut moet dus nie te 

eie, te familier met mekaar raak nie." 

Jacobs (1986:294) onderskei die volgende verloop van 'n terapeutiese gesprek: 

• Doelformulering 

• Aktualisering van voorkennis 

• Probleemstelling 

• Ontsluiting van nuwe inhoud 

• Evaluering 

• Funksionalisering 
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Volgens Jacobs (1995:166) vergesel die gesprek aile ortopedagogiese kommunikasievorme. 

Genoemde outeur meld verder dat gesprek verwerklik word in vorme soos: luister, gesels, vra, 

bespreking, uitpraat, verduideliking, vertel, meedeel, antwoord en interpreteer. Vergelyk 

Jacobs(1995:166) en Pretorius(1976:143) asook paragraa£3.4.3.6 in hierdie verband. 

d. Logoterapie 

Volgens Meyer, Moore en Viljoen (1997:571) word die term logoterapie letterlik vertaal as terapie 

deur sin of betekenis. Gouws, et al (1981:176) meld dat daar in logoterapie gekonsentreer word op 

die motiverende geestelike vlak van die individu, ten einde die individu in staat te stel om die 

betekenis van sy lewe te ontdek. Olivier (1986a:155) beweer: "Waar die kind se ope singewing eng 

of verskraald is, word dit uitgebrei en die terapeut steun hom om op steeds hoerwordende niveau 

die implisiete sin in sy bestaan te ontdek." Logoterapie verteenwoordig 'n besondere 

mensbeskouing, asook 'n filosofiese uitgangspunt en persoonlikheidsteorie (Meyer, Moore & 

Viljoen:1988:445). Volgens Frankl, die vader van logoterapie, is die mens by uitstek 'n geesteswese, 

met ander woorde, 'n wese met vryheid en verantwoordelikheid (Meyer, Moore & 

Viljoen: 1997:556). 

Jacobs (1995:167) meld: 

"Logoterapie is daarop gemik om die persoon (groter kind) op 'n meer direkte 

wyse bewus te maak van die voile omvang van sy werklike moontlikhede, sodat 

hy met die werklikheid van sy bestaan gekonfronteer word. Deur die persoon 

uiterste situasies in sy gedagtes te laat herbeleef, of direk daarin te plaas 

(paradoksale intensies), moet hy daarop reageer en kan hy sy vrese en angs 

herdefinieer." 

Olivier (1986a:152) meld dat dit in die opvoeding gaan om hulp met betekenisgewing. Verder meen 

sy dat Frankl die mens se soeke na sin en betekenis as 'n primere krag in die mens se lewe beskou. 

Die rol van die opvoeders (onder andere, ouers en onderwysers) asook die pedoterapeut word deur 

Olivier (1986a:152) beklemtoon deurdat sy meld dat die kind afhanklik is van die steungewing van 

die volwassene, ten einde telkens nuwe of dieper dimensies van sin ofbetekenis te kan ontdek. 

Hofmeyr (1973:32) toon dat alhoewel Frankl nie aanspraak daarop maak dat sy logoterapie as 

pedoterapie dien nie, kan dit egter effektief as 'n vorm van pedoterapie benut word, indien dit vanuit 'n 

pedagogiese perspektieftoegepas word. Pretorius (1972:19) teken beswaar aan teen die beskouing dat 
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logoterapie met kinders pedoterapie is. Pretorius (1972:20) is ook van oordeel dat die vertrekpunt van 

logoterapie die eksistensie-analitiese teorie van Frankl is en nie die pedagogiese situasie, soos in die 

geval van pedoterapie nie. Dat die sentrale bron van terapie gebaseer word op mensbeskouings moet 

egter ook in ag geneem word. Die kind is ook 'n volwaardige mens- om die kind as mens te ken, verg 

kundigheid oor die kinderlike menswees, om 'n pedagogiese probleem die hoof te hied, verg 

kundigheid oor die kind as aangewesene op pedagogiese steun en kundigheid van kinderlike 

menswees/'n kindbeskouingl'n mensbeskouing waarby die kind ingesluit is. 

Tydens die toepassing van logoterapie as 'n vorm van pedoterapie behoort daar rekening gehou te 

word, met die feit dat 'n kind nog nie sedelik-selfstandig en 'n verantwoordelike volwassene is nie. 

Die kind kan gevolglik nog nie onafhanklik die probleem van eksistensiele sin in vryheid en 

verantwoordelikheid deur sy eie keuses aanspreek nie. Dit bly in pedoterapie essensieel dat die 

pedoterapeut die kind sal begelei deur die kind se ongunstige singewing te wysig. Die pedoterapeut 

het ook die taak om die kind ten aansien van die geestelike dimensie * te begelei ten einde hom deur 

opvoeding tot verantwoordelikheid te begelei. Vergelyk in hierdie verband Pretorius (1972:110) en 

Olivier (1986a:154). 

Ten aansien van opvoeding interpreteer Meyer, Moore en Viljoen (1997:573) Frankl se beskouing soos 

volg: 

"Wat jeugdiges se opvoeding betref, is bulle vryheid onvolledig as bulle nie ook 

met waardes en ideale gekonfronteer en nie inspirerend daartoe opgeroep word 

nie. Jeugdiges moet aangespoor word om, met al hoe groter persoonlike 

verantwoordelikheid, betrokke te raak by die lewenstake wat vir bulle beskore 

is." 

Volgens die navorser is daar in Logoterapie steeds aspekte van die mens- en lewensbeskouing ter 

sprake. 

Olivier (1986a:l55) toon die sinsamehang van Frankl se siening van menswees (en gevolglik ook sy 

mensbeeld in Logoterapie) met pedoterapie aan, wanneer sy, onder meer, die volgende ooreenkomste 

aantoon: 

• Die mens is Dasein. 

*Die mens is 'n fisiese-geestelike-psigiese eenheid. Waar die eenheid begin en die ander ophou is nog nooit omskryf nie. Wat die 

omvang van elkeen van hierdie dimensies betref, is daar denkers wat die geestelike ook die intellektuele noem, terwyl ander 

onder geestelike in hoofsaak religieuse bedoeL Vir die doeleindes van hierdie studie sal aile rasionele of verstandelike aspekte 

onder die term intellektuele dimensie saamgevat word, waarby die geestelike dimensie ingesluit is. 
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• Die mens is totaliteit-in funksie in kommunikasie met die wereld. 

• Die mens is 'n betekenisgewende wese. 

• Elke mens is uniek en onherhaalbaar. 

• Die mens is keusemoontlikheid. 

Kyk Olivier (1986a:155) vir 'n meer omvattende uiteensetting in hierdie verband. 

e. Biblioterapie 

Gumaer (1984:141) beskou biblioterapie as genesing deur middel van boeke. Hy voer die oorsprong 

van die begrip biblioterapie terug na twee Griekse woorde. Die eerste Griekse woord biblion beteken 

boek en die ander woord therapeio is die Griekse woord vir genesing. Gumaer (1984:143) beweer 

dat die geskrewe woord feitlik elke denkbare gedagte opgeteken het. Vir Gumaer (1984:143) hoef 

kinders nie op hul eie ervarings staat te maak om groter seltbegrip te verkry nie, aangesien hul toegang 

het tot die wereld van kinderliteratuur, wat maklik verkrygbaar is en teen 'n lae koste bekom kan word 

asook 'n aanvaarbare vorm van ontspanning is. 

Biblioterapie kan in pedoterapie vir die ouers en die kind benut word. Volgens Olivier (1986a:157) 

kan biblioterapie vir ouers gerig wees op: 

• opleiding in ouerskap; 

• voorbereiding van die ouer vir geintegreerde terapie saam met die kind, en, 

• hulp met die ouer se opvoedingsbedrywighede. 

Ten aansien van die kind in pedoterapie, kan biblioterapie effektief aangewend word as direktiewe 

pedoterapie (Olivier:1986a:158). Olivier meen dat die direktiewe aanwending van inligtingsmateriaal 

aangewese is vir kinders met: 

• beroepskeuseprobleme; 

• kennistekorte en skraal algemene kennis; 

• persepsieprobleme (Ortodidaktiese hulp ); 

• swak waaghouding; 

• taalprobleme- veral as gevolg van 'n verskraalde woordeskat; 

• verminderde sosiale sensitiwiteit; 

• gebrekkige aktualisering van voorstel en fantaseer as leerwyses, ensovoorts en 

• konkreet- en skematiesgebonde denke. 
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Indirek:tiewe pedoterapie kan toegepas word waar 'n kind tot so 'n mate ontstig is dat 'n direk:te 

herontmoeting vir die kind te pynlik sal wees (Olivier: 1986a: 159). 

Ten einde geskikte materiaal vir elke unieke kind te kies, is dit essensieel dat die pedoterapeut 

rekening moet hou met die kind se persoonlike betekenisgewing asook wordingstydperk waarin die 

kind hom begeef Olivier (1986a:159) plaas klem op die Ieiding wat die pedoterapeut vanaf 'n 

opgeleide biblioterapeut kan kry, wat inligting ten aansien van literere kriteria (soos, onder andere, 

intrige, spanningslyn, karak:teruitbeelding, dialoog en verband met die werklikheid) kan verskaf 

Uit Olivier (1986a:l60) se werk blyk dit duidelik dat biblioterapie met die kind toegepas kan word met 

benutting van die onderskeie kategoriee van die lesverloopstruktuur (kyk paragraaf 3.4.3.6 in hierdie 

verband) waarin sy, onder meer, riglyne verskaf ten aansien van die bevragingsfase, eksposisiefase en 

die funksionaliseringsfase. Dit is noodsaaklik dat biblioterapie verder moet strek as die blote 

verskaffing van leesstof, film, klank of bandopnames sonder dat die terapeut seker maak dat 

betekenisoordrag plaasvind vanaf die terapeutiese situasie na die lewenswerklikheid In hierdie 

verband kan Olivier(l986a:l59) vergelyk word. 

f. Kognitiewe kontrole terapie 

Kognitiewe kontrole terapie is daarop gemik om kinders en adolessente te leer hoe om te dink, 

waardeur hulle weer in staat gestel word om meer aangaande hulself te leer en om hul persepsies van 

hulself te verander (Engelbrecht:1996:202). Om laasgenoemde te bereik, moet die disfunksionele 

kognitiewe kontroles van die spesi:fieke leergeremde kind en adolessent aangespreek word. 

Engelbrecht (1996:199) is van mening dat opvoedkundige sielkundiges in Suid-Afrika op soek is na 

vorme van terapeutiese intervensie wat geskik is vir sowel individue en groepe as vir die 

klaskameropset en wat aan die volgende drie vereistes voldoen: 

• Kultureel vriendelik en regverdig is in terme van opvoedkundige en etniese agtergrond. 

• F okus op sowel kognitiewe as metakognitiewe prosesse ten einde leer te fasiliteer en waar 

kognitief gebaseerde instruksies gekoppel is aan akademiese take. 

• Fokus nie slegs op kognisie nie, maar ook op affek. 

Volgens Engelbrecht (1996:199) word kognitiewe kontrole terapie van Santostefano (1985) in Suid

Afrika tans nagevors in die lig van die so pas gemelde drie kriteria. 
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Engelbrecht (1990:109) meld dat kognitiewe kontrole terapie besonder geskik blyk te wees vir die 

leergereedmakingsfase van pedoterapie. Die volgende vyf kognitiewe kontroles is deur verskeie 

eksperimente van Santostefano en sy medewerkers daargestel en word deur Engelbrecht (1996:200) 

soos volg geinterpreteer: 

• "Body ego tempo regulation", wat handel oor die wyse waarop 'n individu beelde en simbole 

gebruik om liggaamlike mobiliteit te reguleer en te verteenwoordig. 

• "Focal attention", wat die wyse aandui waarop 'n individu 'n veld van informasie ondersoek. 

• "Field articulation" definieer die wyse waarop 'n individu met inligting handel wat relevant of 

irrelevant is ten aansien van 'n betrokke taak. 

• "Levelling-sharpening" handel oor die wyse waarop 'n individu inligting oor 'n tydperk hanteer, 

asook hoe hy geheuebeelde saamstel en vergelyk met huidige persepsies. 

• "Equivalence range" handel oor die wyse waarop 'n individu inligting groepeer ofkategoriseer. 

Engelbrecht (1996:201) wys daarop dat die mens vanaf geboorte, volgens die teorie van kognitiewe 

kontrole, oor hierdie so pas genoemde vyf kontroles beskik. Verder meld sy dat hierdie kontroles 

ontwikkel vanaf "a state of relative globalness and lack of integration to a state of increasing 

differentiation, articulation and integration." 

Volgens Engelbrecht (1990:112) is 'n belangrike tekort by kognitiewe kontrole terapie dat die 

kognitiewe tekorte wat in terapie aangespreek word slegs betrekking het op die invoerfase van 

inligtingsverwerking en nie op die verwerkingsfase en uitvoerfase nie. Die navorser is egter van 

mening dat kognitiewe kontrole terapie met vrug aangewend kan word as 'n deel van pedoterapie, wat 

na gelang van die pasient se gesitueerdheid deur ander vorme van pedoterapie aangevul kan word. 

Kyk Engelbrecht (1990); Engelbrecht (1996); Santostefano (1985) en Santostefano (1988) vir 'n meer 

omvattende uiteensetting in verband met kognitiewe kontrole terapie. 

3.3 PEDOTERAPIE EN MENSBEELD 

3.3.1 Inleiding 

Die gegewens wat nou volg oor mensbeeld is 'n uitbreiding van sake wat reeds gestel is in Hoofstuk 

Twee. 
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'n Verantwoordbare pedoterapeutiese praktyk, net soos enige ander terapeutiese ondersteuning van 'n 

persoon, hou direk verband met die terapeut se mensbeskouing. Hierdie mensbeskouing sluit 

standpunte of aannames, kennis en sienings oor die wesensaard van al die verskyningswyses van 

menswees in, dit wil se baba, peuter, kleuter, jong kind, jeugdige, volwassene en bejaarde. Waar dit in 

pedoterapie gaan om hulpverlening aan sowel die kind as aan die betekenisvolle ander persone in sy 

lewe ( soos byvoorbeeld ouers, voogde, onderwysers, grootouers, broers en susters ), is dit noodsaaklik 

om kennis te he van die aard van al die so ewe genoemde verskyningswyses van menswees, dit wil se, 

kennis waardeur daardie verskyningswyses beskryf of openbaar word soos wat hulle werklik na hulle 

menslike of antropiese aard is. Sonder sodanige kennis sou die terapeut in 'n vakuum werk, of 

metodes en middele toepas wat moontlik vir "diere en dinge" van toepassing kon wees, maar nie vir 

die mens nie. In die denke oor die mens, die anthropos, word gepoog om die mens s66s by is te 

beskryf en nie soos wat iemand maar wens of lukraak meen dat hy is nie. 

Die term antropologies sal aanstons verduidelik word, waar daar vervolgens oorgegaan word tot 'n 

bespreking van die antropologiese fundering van pedoterapie. 

3.3.2 'n Antropologiese fundering van pedoterapie 

Die begrip antropologie is afkomstig uit die Griekse woorde anthropos en logos wat respektiewelik 

mens en woord beteken. Logos wat woord of die woord aangaande die anthropos beteken binne die 

konteks van die denke oor die wesensaard van die mens. Hierdie denke of besinning oor die 

mens/anthropos verteenwoordig wetenskaplike stellinge in sisteemgeheel aangaande aile 

sigbaarwordende feite met betrekking tot die mens (Van Rensburg, Landman & Bodenstein:l994:11). 

Feite word in wetenskapskonteks ontisiteite genoem en daaruit ontstaan 'n feiteleer of ontologie, wat 

in sy geheel 'n mensbeskouing of 'n antropologie genoem word na aanleiding van veral Frankl, 

Heidegger, C.K. Oberholzer, Vandenberg en 'n groot aantal navolgers van hierdie denkstyl se 

uitsprake. Dit spreek vanself dat ander mensbeskouinge, afhangende van hulle vertrekpunt, oor ander 

formuleringe en terminologie sal beskik. Dit gaan dus in die antropologie om die " ••• stu die van die 

mens". (Plug, et al:l986:26). 'n Studie van die mens kan slegs dan op verantwoordbaarheid 

aanspraak maak wanneer so 'n studie die mens in al sy doen en late, in totaliteitskonteks, ontologies 

bekend stel. 
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'n Visie, beskouing of beeld van die mens kan ook, soos reeds aangedui, 'n antropologie genoem 

word. So 'n antropologie kan 'n filosofies-etiese grondslag he of 'n psigologiese of ander inslag. 'n 

Fenomenologiese antropologiese visie poog om al hierdie inhoude te omvat en dit moet duidelik 

onderskei word van 'n lewensopvatting. 'n Lewensopvatting berus op eie ideologiese, religieuse en 

totale kulturele voorkeure. 'n Mensvisie of antropologie, soos bedoel as grondslag waarop 

terapie/pedoterapie gerig word, is 'n ontologiese basis wat sover dit menslik moontlik is slegs 

ontisiteite aanvaar en nie voorkeuridees oor wat en hoe die mens is nie. 

Die antropologie of mensbeskouing wat gerig is op hoe die mens werklik is, is volgens Landman en 

Gous (1969:51) die ontologies georienteerde antropologie. Hofmeyr (1973:34) beskou die ontologies 

georienteerde antropologie as voorwaarde vir geslaagde pedoterapie. 

In hierdie navorsing word daar gesoek na 'n etiese kode gebaseer op grondeise van verantwoordbare 

dienslewering deur die opvoedkundige sielkundige. Daar word met ander woorde gesoek na dit wat as 

die eties korrekte optrede vir die pedoterapeut tydens terapie beskou kan word - die etiese inslag van 

menslike handelinge- in die besonder word gesoek na 'n antwoord op die vraag: "Wanneer en hoe 

tree die pedoterapeut verantwoordelik en verantwoordbaar op in die lig van die eise oor 

medemenslikheid soos wat sodanige eise spreek vanuit 'n onbevange, voorkeurlose 

antropologie?". Anders gestel: daar word gesoek na 'n mensvisie of antropologie as fundering vir 'n 

verantwoordbare pedoterapie- 'n pedoterapie waardeur die mens nie as 'n engel, 'n dier, 'n plant of 

'n ding beoordeel sal word nie, maar slegs as 'n mens, niks meer en niks minder nie. 

'n Aanvaarbare teorie of antwoord op grond van die waarheidsgehalte daarvan is 'n fenomenologiese 

visie op die mens. Hierdie visie se hoe die mens is. Van Niekerk (1976:24) meld dat daar algaande 'n 

teenkanting gekom het teen die oordrewe vertroue wat daar in die natuurwetenskaplike metodes gestel 

is by die bestudering van die mens. "Daar is tot die besef gekom dat hy wat 'n ander persoon wil 

begryp hom deur heeltemal ander grondervaring moet laat lei as die waarvandaan die 

psigometrikus vertrek." Verder meld Van Niekerk ( 1976:25): "Met betrekking tot die 

beantwoording van die vraag wie en wat die mens is, het die fenomenologie aan die hand van 

gefundeerde uitsprake aangetoon dat hy 'n persoon is." In hierdie verband is dit vir die 

pedoterapeut essensieel om nie slegs as "psigometris" op te tree en toetsresultate bloot akkuraat af te 

neem en te interpreteer nie, maar om ook as fenomenoloog die mens as persoon te ken en te 

ondersteun ofte begelei. Dit is sekerlik moontlik om 'n persoon so op te lei dat hy 'n verskeidenheid 

gestandaardiseerde toetse perfek kan afneem en interpreteer sonder om 'n opgeleide pedoterapeut te 

wees- daar bestaan egter 'n groot verskil tussen 'n mens beagtende pedoterapeut en 'n toetsafnemer. 
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Vir die krities-skeptiese Ieser behoort die bedoeling met 'n onbevange, politiek- en ideologielose en 

voorkeurlose antropologie, langs fenomenologiese weg, tans sekerlik duideliker te wees en ook 

onbillike oordele waaroor reeds geskryf (paragraaf 1.1 en verder) is, moontlik in 'n nog helderder lig 

te sien en te begryp as onbillik. 

C.K. Oberholzer (1968:153) beweer dat 

"By 'n fenomenologies-georienteerde antropologie gaan dit nie om 'n 'ondersoek' 

van die mens as 'n 'teenoor' vir die ander nie, maar as 'n medesubjek in sy 

ontmoetende en ontmoetwordende syn. Dit bly dan ook die onskatbare 

verdienstes van Husserl en Heidegger dat bulle die mens van sy vernederdbeid as 

objek en uitgelewerdbeid aan 'n geslote sisteem verlos bet." 

Die relevansie van C.K. Oberholzer se stelling dat dit gaan om die mens as medesubjek (en nie die 

mens as 'n "teenoor" nie) spreek vanself vir 'n verantwoordbare pedoterapeutiese verhouding met 

sowel die kind as sy ouers en of betekenisvolle ander volwassenes in die kind se lewe. Die 

sogenaamde vertegnologiseerde mens en wereld van vandag verleen nie meer prominente aandag aan 

die vereistes van menswaardigheid nie - die mens word bykans 'n verlengstuk van die rekenaar of die 

natuurwetenskappe se eksperimente met lewe en dood. Skrywers wat die mens na sy ware aard 

beskryf verkeer in "onguns" asof bulle nie in pas is met die eise van vandag se mens wat 'alles' 

kan doen en 'alles' weet nie. Hierdie toestand lewer onteenseglik 'n probleem vir die 

pedoterapeut wat 'outyds' die mens se waardigbeid onder aile omstandigbede wil respekteer. 

Nel ( 1968: 15) meld dat dit veral Scheler was 

" ... wat in sy wysgerige antropologie 'n wesenlike bydrae tot die eksistensiele 

fenomenologie ge.Q~aak bet omdat sy bele wysbegeerte om die tema van die mens 

gewentel bet, naamlik die konkrete, voelende en bandelende mens. Deur die 

aanwending van die fenomenologiese metode in sy antropologiese besinning bet 

by die mens kon kenskets as nie-objektiveerbare eksistensie, as persoon en as 

vrybeid." 

Nel (1968:15) noem dat 'n mens veral by Heidegger die samevloeiing van die fenomenologie en die 

eksistensiegedagte sien. Verder meld Nel dat die vraag na die syn, en dit sluit die aard van die mens 

as synswyse in, 'n metode vereis waarin die onderwerp self die metode moet voorskryf- die "sake 

self'' moet 'n mens lei by die "behandeling van die stof'. Dit spreek vanself dat die fenomenologiese 

metode die meeste in ooreenstemming met hierdie doel is. Nel (1968:15) beweer verder dat dit die 

mees geskikte metode is " ••• vir die ontologie in sy vrae na die syn" en dat " ••• ontologie slegs as 
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fenomenologie moontlik" is. "llierdeur bet Heidegger tot sy opvatting van menswees as Dasein 

of ook in-der-Welt-sein gekom". Kyk paragraaf3.3.2.1 in hierdie verband. 

Van Rensburg, Landman en Bodenstein (1994:168) 

Antropologie as: 

beskryf die ontologies-georienteerde 

'"n menskunde wat gerig is op menswees soos dit werklik is, m.a.w. die daarwees 

van die mens word in die algemeen beskrywe. Dit is 'n fenomenologiese 

beskrywing van die mens as totaliteit-in-kommunikasie met sy wereld. Dit gaan 

bier om die betekenis van die in-die-wereld-wees van die konkrete mens. 

Ontologies-antropologies beteken dan dat die mens in sy eksistensiele totaliteit 

betrag word." 

So 'n betragting se inhoud, insigte en kennis ts essensiele "gereedskap" m die hande van die 

pedoterapeut. 

Daar word met hierdie hoofstuk gepoog om 'n mensbeeld daar te stel wat universeel geldig sal wees, 

ongeag of die persoon "normaal", gebreklik, geremd of gestremd is en ongeag die persoon se 

nasionaliteit, sosiale stand of atkoms. Die navorser wil verder ook beklemtoon dat ten spyte van die 

universeel geldende essensie van menswees naamlik gelykwaardigbeid (asook ander 

antropologiese essensies) die mens as persoon ook uniek is en rekening gebou beboort te word 

met die persoon se unieke betekenisgewing. Met ander woorde, dit gaan om 'n mensbeeld wat 

universeel is, maar waarin daar ook rekening gebou moet word met, onder meer, kulturele en 

landsverskille. 

Die doel van hierdie navorsing is nie om aan die onderwys voor te skryf of om op politieke terrein 

navorsing te doen nie, maar ten einde verantwoordelike werk - uit wetenskaplike oogpunt - te doen 

moet die geaardheid van die mens oopgedek of ondersoek word. In hierdie verband meld die 

Sielkundevereniging van Suid-Afrika in die genoemde vereniging se "Etiese kode vir sielkundiges" 

(1993:2): 

"Sielkundiges aanvaar drie basiese aannames: 

a. Dat aile mense in sekere opsigte eenders is, wat 'n aanvaarding is van bulle 

gemeenskaplike mensbeid; 

b. Dat sommige mense in sekere opsigte eenders is, wat erkenning gee aan die 

verskille tussen groepe, byvoorbeeld ouderdom, geslag, etnisiteit; 

c. Dat elke individu in sekere opsigte uniek is." 
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Hierdie aannames rym met antropologiese kategoriee. Van Rensburg, Landman en Bodenstein 

(1994:12) definieer antropologiese kategoriee soos volg: 

"Antropologiese kategoriee is kategoriee wat op fenomenologiese wyse ontwerp is 

uit die menslike synsorde en wat konkrete openbaringe (verwoordinge) is van 

die mens se in-die-wereld-wees (Dasein). Hierdie kategoriee verwys na die 

eksistensie as konkrete openbaringswyse van menswees, vorm 'n betekenisgeheel 

en maak reflekterende toegang tot die eksistensie moontlik en word dan 

beligtende denkmiddele genoem. Die kategoriee is segbaarhede waardeur die 

mens in sy totale wereldervarende lewe in al sy verhoudingsmoontlikhede en -

werklikhede aanwesig gestel word soos hy is. Antropologiese kriteria is 

evalueringsmedia waarmee vasgestel word of daar in ooreenstemming met die 

menslikheid van die mens bedink en opgetree word." 

Vir die pedoterapeut kan sodanige kriteria die toetsmiddele wees om die antropologies-etiese 

van die praktyk mee te toets. 

'n Studie van verskillende visies op die mens toon aan dat die kategoriee wat vervolgens bespreek 

gaan word die mens die beste beskryf, aangesien hierdie kategoriee ontologies gefundeer is. 

Ontologies gefundeerde kategoriee berus op wat werklik is: byvoorbeeld die mens is in die wereld -

dit kan nie weggeredeneer word nie. Daarteenoor sou 'n visie van die mens waarin die mens as die 

hoogste vorm van die primate beskou word nie as ontologies gekwalifiseer kan word nie aangesien dit 

nie bewys kan word nie. Daar moet ook onthou word dat wanneer 'n mens beskryf word, dan bly hy 

'n mens ten spyte van geremdhede of gestremhede wat hy het. Die kategoriee wat hier beskryf word is 

normaal, geremd en gestremd. Die Witskrif met die titel "Integrated national disability strategy" 

(Suid-Afrika:1997) meld byvoorbeeld: 

"All South Africans should have equal access to education opportunities, 

irrespective of the severity of their disability(ies). Every learner has unique 

interests, abilities and learning needs. Respect for diversity should thus he 

promoted. All South Africans should: 

1. have access to the widest possible educational and social opportunities; 

2. receive education and training in as normal an environment as possible; 

3. be provided with the resources needed to realise their highest potential. 

Equity for learners with disabilities implies the availability of additional 

support mechanisms within an inclusive learning environment." 
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Met bogenoemde aanhaling erken die Witskrif eintlik sonder dat die opsteller dit se of moontlik besef, 

die korrektheid van 'n kategorie soos: die mens is 'n wese met waardigheid I digniteit. Kyk paragraaf 

3.4.2 in hierdie verband. 

Hierdie studie verteenwoordig in geen opsig 'n politieke opinie nie, maar wil 'n bydrae wees om 

strewes soos in die Witskrif uiteengesit op na-wetenskaplike vlak te help bevorder, sodat toegang tot 

pedoterapeutiese praktyke en die toepassing van 'n verantwoordbare pedoterapie vir alle groepe ewe 

toeganklik sal wees. Afgesien van die aard van 'n "disability" behoort so 'n organisasie of 

belangegroepe nie hul aanbevelings te finaliseer voordat hulle die hele probleem van die visie op die 

mens behoorlik aangespreek het nie. 

Dit spreek vanself dat die visie wat die terapeut van die mens het (aanvaarbaar of onaanvaarbaar) 

ongetwyfeld 'n uitwerking sal he op die visie wat die terapeut op die kind gaan he. Vandag word die 

mens ook beskou as iemand wat afhanklik van die tegniek is. Die mens lewe tans in 'n tegnokratiese 

bestel. Die pedoterapeut wat 'n onwrikbare aanhanger van tegniek is, beskou toetse en/of apparate as 

die "enigste" heilmiddel. Daarteenoor sal die pedoterapeut wat 'n ontologies-antropologiese visie op 

die mens het steeds daarna streef om tydens terapie die kind as kind in konteks te help ofte begelei. 

Die kritiese Ieser sou seker opgemerk het dat die aanvangsbeskrywing van die mens se geaardheid met 

behulp van ontologies-antropologiese kategoriee alreeds die volgende vraag na vore bring: Hoe kan 

die terapeut of navorser die menslike I menswaardige optrede van die terapeut met die kind evalueer 

ten einde te bepaal of daar in ooreenstemming met die mens se waardigheid opgetree word? Dieselfde 

outeurs wat reeds genoem is in verband met die kategoriee het die probleem ook prysenswaardig 

opgelos deur die gemelde kategoriee om te bou tot evalueringsmiddele. In hierdie werkswyse word 

die evalueringsmiddele kriteria genoem, dit wil se, kriteria waarmee bepaal kan word of die terapeut 

(of enige ander gespesialiseerde hulpverlening) soos 'n menslike (begrypende) mens teenoor 'n ander 

mens optree. W aar kriteria so gebruik word, word die bestaande kategoriee omgebou in vraagvorm. 

So byvoorbeeld kan ten aansien van die kategorie in-die-wereld-wees (kyk paragraaf 3.3.2.1 in die 

verband) die vraag gestel word: "Erken die terapeut sy eie en die kind se in-die-wereld-wees" deur 

die kind te laat tuis voel in die situasie waarin die kind verkeer? 'n Ander voorbeeld sou kon wees: 

"Erken die terapeut die menswaardigheid van die mens", wanneer die kategorie van waardigheid 

as kriterium gestel word? 
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Kriegler (1988:53) huldig die mening dat ten spyte daarvan dat die gebruik van 'n antropologiese 

begronding van die menswetenskappe uit die mode geraak het, bly dit noodsaaklik dat pedoterapie 

kinderantropologies gefundeer moet wees. Vergelyk Kriegler(1988:53) en Engelbrecht(1990:11) in 

hierdie verband. 

In die lig van die heersende onderwyssituasie in die Republiek van Suid-Afrika blyk dit uit die praktyk 

dat dringende oplossings vir verskillende kategoriee van onderwysers verskaf sal moet word. So, 

byvoorbeeld, besoek 'n pedoterapeut of 'n ortopedagoog of 'n ortodidaktikus van sowel die Gautengse 

Onderwysdepartement, as van die Mpumalanga Onderwysdepartement nie meer 'n leerder op gereelde 

basis by sy skool indien hy emosionele of skolastiese probleme ervaar soos wat die geval voor 1994 

was nie. Tans besoek die betrokke departemente se pedoterapeute, ortopedagoe en/of ortodidaktici 

feitlik slegs 'n leerder indien daar oor sy skolastiese toekoms besin moet word, soos byvoorbeeld 

spesiale onderwysplasing. Dit impliseer nou dat onderwysers sonder opleiding in die Sielkundige 

Opvoedkunde hierdie taak (van opvoedkundige sielkundige) moet verrig. Die ervare onderwyser kan 

reeds heelwat ortopedagogiese en ortodidaktiese kundigheid toepas, maar dit is op informele, 

ongekontroleerde en onopgeleide wyse. In hierdie opsig kan 'n bietjie kennis ook gevaarlik wees. Dit 

is in hierdie opsig dat die woorde verantwoordbare praktyk pertinent op die voorgrond tree -

aangesien almal wat as pedoterapeute met of sonder kwalifikasies nie maar net na hartelus kan optree 

met die kind nie, maar met die nodige opleiding waarin outentieke pedoterapie die sentrale onderwerp 

sal wees. Iemand kan sogenaamde "pedoterapeutiese arbeid" verrig terwyl die beginsels verbonde 

aan pedoterapeutiese arbeid nie nagekom word nie. 'n Leek wat 'n hakkelende kind probeer help, kan 

so 'n kind se probleem ten aansien van hakkel vererger, aangesien gespesialiseerde kennis ontbreek. 

Die leek kan byvoorbeeld nie bewus wees van psigologiese skade of emosionele skade wat reeds 

bestaan of onbewustelik verder aangerig word nie. Die opgeleide pedoterapeut, wat verantwoordbaar 

'Optree, sal onverwyld die hulp van 'n spraakterapeut en waar nodig selfs 'n oor-, neus- en keelspesialis 

inroep. 'n Verskynsel soos hakkel het nie net 'n emosioneel-sosiale sy nie, maar ook in sommige 

gevalle 'n fisiologiese oorsaak. 

Ten einde die studie nie in 'n onhanteerbare lang betoog te laat oorgaan nie, word dit as noodsaaklik 

beskou om vervolgens aan te toon watter kriteria benut kan word om te evalueer of 'n bepaalde 

handeling 'n verantwoordelike en verantwoordbare pedoterapeutiese handeling is. Anders gestel, daar 

moet nou bepaal word wat is dit wat pedoterapie 'n ware pedoterapeutiese handeling maak. 
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Die volgende word as antropologiese kategoriee met ontologiese status in bestaande opvoedkunde 

literatuur beskou (Hofmeyr:1973:9; Van Rensburg, Landman & Bodenstein: 1994:12; 

Waugh:1983:16): 

• In-betekenis-wereld-wees 

• Medesyn 

• Temporaliteit 

• Self-iemand-wees 

Die navorser is van oordeel dat hierdie kategoriee betekenis het as agtergrond by die studie van 

pedoterapie en in die toepassing van pedoterapie, aangesien dit aandui wie en wat die mens is. Indien 

die pedoterapeut nie met sodanige kategoriee terapeutiese hulp aan die kind verleen nie, kan dit 

gebeur dat daar vervreemding of selfs verdingliking in die praktyk kan intree. Daar moet onthou word 

dat pedoterapie 'n besondere opvoedingshandeling is en dat opvoeding eksklusief menslike gebeure 

IS. 

Vervolgens sal hierdie so pas gemelde antropologiese kategoriee bespreek word. 

3.3.2.1 In-betekenis-wereld-wees 

Die Sielkundevereniging van Suid-Afrika se dokument '"n Etiese kode vir sielkundiges" (1993:1) 

meld onder andere die volgende " ••• fundamentele ideale en waardes wat deur sielkundiges 

onderskryf word" wat verband hou met die mens, in hierdie geval die kind, en sy in-betekenis

wereld-wees: "Sielkundiges is verbind tot die soeke na kennis en tot wetenskaplike strewe wat sal 

hydra tot beter begrip van hulself en van ander, asook van die mens se omgewing en die 

uitwerking daarvan op hom." 

In die bespreking van die kategorie in-betekenis-wereld-wees, word daar vir die doeleindes van 

hierdie studie gekonsentreer op die begrip "Dasein" of "In-der-Welt-sein" van Heidegger, soos 

gernterpreteer en beskryf deur veral Beyers (1996:194), Gerber [s.a], B.F. Nel (1968), C.K. Oberholzer 

(1968) en Van Niekerk (1986). 

Wanneer Heidegger menswees beskou as "Dasein" of "In-der-Welt-sein" dui hy daarmee aan dat 

die mens 'n subjek is wat kan eksisteer. Die mens kan met ander woorde buite homself tree en 

homself realiseer. Dit gaan vir Heidegger nie slegs om die geestelikheid van die mens nie, maar om 

die mens as 'n geheel- met ander woorde die mens se in-die-wereld-wees. Gerber ([s.a]:36) meld 



78 

dat die mens openheid is wat beteken dat die mens oopstaan vir die wereld ( werklikheid) en gerig is 

op die wereld. Die so pas gemelde outeur meld verder dat die mens nie alleen deel uitmaak: van die 

wereld nie, maar dat die wereld ook aan hom verskyn as betekenisvol, waardeur die mens 'n sinvolle 

bestaan in die wereld voer (Gerber:[s.a.]:36). 

Die relevansie van die kategorie in-die-wereld-wees VJr die pedoterapeut spreek vanself 

Verantwoordbare pedoterapie hang ten nouste saam met die terapeut se begeleiding van die kind, as 

openheid wat die vermoe het om bokant homself uit te styg en homself te realiseer. Dit gaan in 

pedoterapie om heropvoeding, ten einde die kind se in-die-wereld-wees te rig op die verwerkliking van 

die opvoedingsdoel, naamlik verantwoordelike volwassenheid. In die pedoterapeutiese praktyk is die 

herstel van menswaardigheid 'n hooftaak wat deur die terapeut verrig word. Die kind wat 

pedoterapeutiese steun nodig het, het vervreem geraak van sy wereld. Pedoterapie is 'n poging om 

daardie kind weer 'n tuiste te laat vind in sy wereld. 

Pedoterapeutiese hulpverlening is gerig op die kind wat as persoon moet antwoord op die aanspreking 

deur die pedoterapeut, ten einde sy ongunstige betekenisgewing te wysig. Dit gaan dus om die kind 

wat in sy in-betekenis-wereld-wees aangespreek word. 

Van Vuuren (1986:216) meld dat die uitdrukking in-die-wereld-wees die mees fundamentele konsep 

van die fenomenologiese sielkunde is. 

"Met die koppeltekens wil die fenomenoloog aandui dat mens en wereld nie los 

van mekaar gedink kan word nie. Mens-in-sy-wereld impliseer dat nog mens nog 

wereld ona:Otanklike entiteite is. Die mens is 'n beliggaamde persoon, en wereld 

is nie die eksterne stimuli nie en nie net die fisiese realiteit nie. Wereld is eerder 

'n menslike we reid, die wereld soos deur die mens beleef." 

Van Vuuren (1986:217) bespreek drie onderskeibare wyses van in-die-wereld-wees. Hierdie drie is 

gelyktydige aspekte van wereld, wat die mens se bestaan in die wereld kenmerk. Eerstens bespreek 

genoemde outeur die "Umwelt": " ••• die wereld van die dinge om ons, die biologiese wereld, die 

natuurlike wereld, die omwereld. Die "Mitwelt" is die wereld van verhoudinge met die medemens. 

Die derde aspek is die "Eigenwelf' of die eiewereld, wat veronderstel 'n selfbesef, die ''verhouding 

met myself, Ek-Self'(Van Vuuren:1986:218). 

Verder beskryfVan Vuuren (1986:219) fenomenologiese sielkunde 
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" ••• as die stndie van die wyses waarop die mens in sy wereld is. Hoe jon wereld 

daar nitsien en wat dinge vir jon beteken, sal vir my 'n aandniding wees van wie 

jy is. As iemand sy wereld beskryf, dan weet ons iets van wie daardie persoon is. 

Of die sielknndige navorsing doen, en of hy sy medemens in nood pro beer help, sy 

vertrekpnnt bly dieselfde: om dit moontlik te maak vir iemand om sy openheid 

tot die wereld sigbaar te maak." 

Hierdie vertrekpunt van Van Vuuren kan ook as 'n doelstellingvan pedoterapie beskou word. 

Die bespreking van die kategorie in-betekenis-wereld-wees word afgesluit met 'n samevatting van 

Gerber ([s.a]:11), waarin hy verskeie "Afrikaanse Pedagogiekdenkers" se denkwyses implementeer: 

• "Dasein is eerste werklikheidskategorie of ontologiese kategorie. 

• "Mens" en "wereld" verhelder en veronderstel mekaar. Dit impliseer 'n by-en

met-die-ander-en-die-dinge-wees. As openheid bewoon die mens sy wereld en 

deur taak en opdrag is hy gedurig ontwerp-in-die-wereld." 

3.3.2.2 Medesyn 

Die navorser gaan akkoord met Landman, Roos en Liebenberg (1971:78) se interpretasie, van Strasser, 

dat die mens nie sonder die medemens 'n sinvolle bestaan kan voer nie. Landman, Roos en 

Liebenberg (1971:78) meld verder dat die mens aangewese is op ander ten einde veral sin en betekenis 

in sy lewe te kan kry. Volgens Landman, Roos en Liebenberg (1971:79), is die mens bewus van die 

feit dat dit veral die kind is wat vanwee sy steunbehoewendheid vra na volwassenes - sonder wie die 

kind homself nie as mens kan help vorm nie. Die kind kan geen ruimte as geborge beleef as daardie 

kind dit nie leef saam met steungewende volwassenes nie (Landman, Roos & Liebenberg: 1971 :79). 

Die antropologiese kategorie medesyn hou besondere betekenis in vir die pedoterapeut, aangesien dit 

op die kind se behoefte aan Ieiding I begeleiding dui. Die beskouing van Malan (1971:72) sluit hierby 

aan: "Medemenslike betrokkenheid staan in die nouste verband met die nood (ook as siekte) van 

die mens. Die nood van die mens roep om medemenslikheid, die diepste klank waarvan is: help 

my •••• Om my nood te oorwin •••• ". 

Volgens Beyers (1996:194) neem aile persone 'n wyse van wees aan, wat in ooreenstemming is met 

stelle reels of morele voorskrifte van die sosiale gemeenskap waarvan die persoon 'n lid is. Beyers 

voer verder aan dat geen persoon 'n ander wyse van wees aanneem as daardie wyse van wees wat 

vanuit 'n publiek-sosiale plek ontwikkel het nie. Aansluitend by Beyers se beskouing dat 'n persoon 
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ontwikkel vanuit 'n publiek-sosiale plek van oorsprong, kan daar na die begrip disharmoniese 

opvoedingsdinamiek gekyk word. Kyk in hierdie verband Olivier (1986b:109), Van 

Niekerk(1976:37) en Van Niekerk(1986:31). Hulp word in pedoterapie verleen aan sowel " ••. die 

ouers en die kind aangesien die kind altyd opvoedingsgesitueerd is en nie in isolasie ontspoor bet 

nie." Van Niekerk (1986:31) beskou die disharmoniese opvoedingsdinamiek 

" •.• as daardie gebeure waar die kind sy persoonlikheidsontwikkeling 

ontoereikend voltrek onder begeleiding van die volwassene, en hy op grond 

daarvan opvallend raak. Sy gedrag harmonieer dan met sy ongunstige 

betekenisse op gevoels-, verstands- en normatiewe vlak aan opvoedingsinhoude 

en is nie in harmonie met die gedrag wat van hom verwag kan word 

ooreenkomstig sy persoonspotensiaal nie." 

Die volgende vier pedagogiese kategoriee, soos bespreek deur onder andere Landman, Roos en 

Liebenberg (1971:79), Gerber ([s.a.]:42) en Waugh (1983:219) vloei voort as verdere kategoriee uit 

die antropologiese kategorie medesyn: 

• Waag-met-die-ander 

• Dankbaarheid-vir -geborgenheid 

• Aanspreeklikheid-vir-verhouding 

• Handelinge-in-geloof 

Hierdie so pas gemelde pedagogiese kategoriee sal vervolgens kortliks bespreek word en sal uit die 

raamwerk van die pedoterapie belig word. 

a. Waag-met-die-ander 

By die kategorie waag-met-die-ander gaan dit oor die opvoedingsituasie, waarin beide die opvoeder en 

die opvoedeling hulself oopstel vir die ander. Spesifiek ten aansien van die pedoterapeutiese situasie het 

dit besondere relevansie, aangesien die pedoterapeutiese situasie, waar wedersydse vertroue die 

grondslag van waag vorm en waarin die kind die opvoeder (in hierdie geval die pedoterapeut) as 

steungewer en die opvoeder (in hierdie geval die pedoterapeut) die kind as steunbehoewende aanvaar 

(Landman, Roos & Liebenberg:1971:80). Die opvoeder (pedoterapeut) se bereidwilligheid om dit met 

die kind te waag dui ook op die feit dat hy: 

" •.• kennis en begrip bet aangaande die wese van die steunbehoewendheid van die 

kind, al is dit kennis juis van sy prinipiele onkenbaarheid en onvoorspelbaarheid. 

Die kenverhouding impliseer verder kennis van die bestemming waarheen die 
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kind op weg is (doelstrukture). Om saam met die opvoeder te waag, verg ook 

kennis by die kind van sy eie steunbehoewendheid asook kennis daarvan dat dit 

oorkom kan word deur die steungewing van die volwassene. Dit is dus in 

werklikheid die kinderlike steunbehoewendheid wat maak dat die opvoeder en 

kind as 'n eenheid met mekaar verbind word in 'n onsheid. So word 'n 

outentieke kenverhouding moontlik waar beide deelgenote bereidwillig is om dit 

in die situasie met mekaar te waag" (Landman, Roos & Liebenberg:1971:80). 

b. Dankbaarheid-vir-geborgenheid 

"Die mens soek na geborgenheid en is dankbaar as hy dit beleef. 

Dankbaarheidsbelewing is die grond vir persoonlike inisiatief waardeur die wil 

tot gedying en singewing moontlik word. Dit wil se dankbaarheid-vir

pedagogiese-geborgenheid is moontlikheidsvoorwaarde vir betekening-met

toenemende-verantwoordelikheid" (Gerber: [ s.a.]: 43). 

Vir Gerber ([s.a.]:43) gaan die dankbaarheid wat hier ter sprake is, om "'n dankbare belewing 

van 'n besondere geborgenheid. Pedagogiese-geborgenheid is 'n ontologies

antropologiese eksistensiaal omdat die kind steunbehoewend is en onveiligheid in 

sy self-iemand-wil-wees belewe. Die pedagogiese ruimte waarin aile pedagogiese 

handelinge gestig en voltrek word, is 'n liefdevolle aanvaardingsruimte waarin 

die kind geborgenheid beleef en dankbaarheid vir die geborgenheid openbaar." 

C.K. Oberholzer (1968:319) interpreteer om dankbaar te wees as: " •.• om die wonder te belewe dat 

die ander jou selfs ten spyte van jou swakhede en mislukkinge geduld en verdra bet." C.K. 

Oberholzer meld verder: "Kinders is dankbare wesens teenoor weldadigheid en welmenendheid 

van die kant van volwassenes .... " 

Die belang van die kategorie dankbaarheid-vir-geborgenheid vir pedoterapie kan saamgevat word met 

Waugh (1983:220) se stelling "Dankbaar wees is die dryfveer tot toenemende aanvaarding 

van eie verantwoordelikheid om self toekoms te skep." In pedoterapie, soos ook in opvoeding, 

word die kind begelei met die doelstelling voor oe om hom nader te bring aan die uiteindelike 

opvoedingsdoel, naamlik volwassenheid. Die kind se eie aandeel in sy toenemende mate van 

selfstandigheid ten aansien van keuses en verantwoordelikhede vloei voort uit die kind se 
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dankbaarheid vir geborgenheid. Ten aansien van die kind se eie aandeel in sy lewe kan aangesluit 

word by Beyers (1993:25) wat ten aansien van die intrinsieke aard van motivering beweer: 

".. man is contextual; he attains a given moral good from within his own 

cognitive world. Thus, it is conceived in modern Western society that man 

attains a good character from within himself. The specific type of person which 

is socialized within this society, is done so by means of what one might call an '1-

text'." 

c. Aanspreeklikheid-vir-verhouding 

Landman, Roos en Liebenberg (1971 :83) is van opinie dat die volwassene en die kind aanspreeklik 

gehou moet word vir die kwaliteit van die verhoudinge wat voortspruit uit hulle saamwees, ten einde 

as 'n pedagogiese situasie te kan kwalifiseer. Dit gaan om die pedagogiese verhoudingstrukture wat 

verwerklik behoort te word. Kyk die bespreking van die pedagogiese verhoudingstruktuur paragraaf 

3.4.3.4.(a) vir 'n meer omvattende bespreking in hierdie verband. 

d. Handelinge-in-geloof 

Die geestelike dimensie van die mens is juis daardie dimensie wat hom van die dier onderskei. 

Geestelikheid en ook geloof is 'n uitsluitlik menslike verskynsel wat onwegdinkbaar is en waarsonder 

menslike bestaan nie sinvol is nie (Meyer, Moore & Viljoen:1997:557; Landman, Roos & Liebenberg: 

1971:84). Die vertrouensverhouding is 'n voorwaarde vir die pedoterapeutiese situasie om as 

pedagogiese situasie gekwalifiseer te kan word. Vol gens Landman, Roos en Liebenberg ( 1971 :84) is 

dit " ••• deur geloof wat die een mens hom wend na 'n ander, om steun te ontvang sowel as om 

steun te gee. Geloof moet dus gesien word as 'n grondkategorie van menslike bestaan met 

besondere pedagogiese betekenis." 

Vir 'n meer gedetailleerde uiteensetting van handelinge-in-geloof kan die werk van Landman, Roos 

en Liebenberg (1971:84) geraadpleeg word. 

3.3.2.3 Tyd-ruimtelike gesitueerdheid (temporaliteit) 

Van Rensburg, Landman en Bodenstein (1994:237) interpreteer die begrip temporaliteit soos volg: 
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"Die menslike gesitueerdheid in tyd (verlede, hede, toekoms): die mens se 

verlede, hede en toekoms omvat mekaar - die hede is 'n lewende hede wat hom 

uitstrek na die verlede en na die toekoms, terwyl beide verlede en toekoms 

verbonde is aan die hede. By die mens is daar 'n verlange na komende dinge, 

terwyl sy toekoms die werklike voltooiing van sy verlede is - die verlede kan hom 

nie openbaar as daar nie toekoms is nie. Elke hede-moment is sinvol verbonde 

met die verlede-moment en sinvol gerig op die komende." 

Kruger (1979:57) haal vir Van den Berg aan waar hy na die hede verwys as " ••• an invitation from 

out of the future to gain mastery over bygone times." Vir die pedoterapeut gaan dit in hierdie 

verband ook om die "verbetering" I aanspreking van die kind se verlede, deur hom in die hede te 

begelei tot 'n beter toekoms- met die oog gerig op die verwerkliking van die opvoedingsdoel, naamlik 

behoorlike volwassenheid. So beweer Waugh (1983:221) dat die mens leefin die hede en " ••• daarom 

moet die hede sinvol wees. Dit is sinvol juis in die mate wat dit hom gegun word om hom in die 

hede te orienteer ..• " 

Du Plooy en Kilian (1982:143) dui die verweefdheid van verlede, hede en toekoms aan wanneer 

hulle meld: 

"Wat betekenisvol in die verlede is, moet deur die kind (onder Ieiding van die 

volwassene) in sy huidige besluite en aktiwiteite ingedra word. Dit is die taak en 

verantwoordelikheid van die volwassene om die kind te help om die 

volwassenheidsbeeld (d.w.s. soos deur die volwassene in die verlede verwerf) met 

sy eie aspirasies en idees te integreer met die oog daarop om sy eie lewenswyse te 

verbeter. Op hierdie wyse word sy vertroue versterk en verstewig ten opsigte van 

die betekenisvolle idees en aktiwiteite van sy volwasse begeleiers in sy lewe. Die 

verlede dien as 'n vertrouensgrondslag vir die nog-nie-volwassene wat daarna 

strewe om 'n volwassene op sy eie wyse te word." 

Beyers ( 1996: 194) interpreteer die temporaliteitsgedagte soos weergegee deur Harre ( 1993) soos volg: 

"The sense of self is a sense of being located at a point in space, or having a perspective in time 

and of having a variety of positions in local moral orders." 

Die temporaliteitsiening word deur Vrey (1979:47) deurgetrek na die mens se vermoe tot 

selfaktualisering: "As die mens dus in sy selfaktualisering moontlikhede-vir-hom wat erens in die 
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toekoms le, wil verwerklik, moet by bomself transendeer of uitstyg bokant die skynbare 

onmiddellike perke van ruimte en tyd en fisieke en psigiese vermoens." 

In pedoterapeutiese verband kom die relevansie van die kategorie tyd-ruimtelike gesitueerdheid in 

elke terapiesessie ter sprak:e. So, byvoorbeeld, kan 'n kind in pedoterapie begelei word tot sinvolle 

benutting van sy tyd- hetsy ten aansien van beter studiebeplanning vir die hede en die toekoms of om 

'n meer gebalanseerde program van tydsbenutting ( studie en ontspanning) daar te stel. Dit is ook in 

pedoterapie essensieel om rekening te hou met sowel die besondere kind se historisiteit, as met die 

algemene ontwikkelingstydperk van die kind, ten einde 'n duidelike beeld van sy gesitueerdheid te 

verkry. In pedoterapie moet daar ook rekening gehou word met tyd-ruimtelike gesitueerdheid wanneer 

daar sowel korttermyn- as langtermynbeplanning van terapiesessies gedoen word. Beplanning van 

sowel die tydsduur as die aantal terapiesessies behoort by die kind se gesitueerdheid in tyd sowel as 

ruimte aan te sluit. Dit gaan dus om sowel korttermyn- as langtermynbeplanning van pedoterapie. 

Landman, Roos en Liebenberg ( 1971: 87) beskryf die volgende vier temporaliteitsessensies: 

• Temporaliteit (tydlikheid) 

• Hoop-op-die-toekoms 

• Opgawe-tot-ontwerp-van-moontlikhede 

• Vervulling-van-bestemming 

Kyk Landman, Roos en Liebenberg (1971:87), Du Plooy en Kilian (1982:136) en Kruger (1979:55) 

vir 'n omvattende bespreking van die kategorie tyd-ruimtelike gesitueerdheid. 

3.3.2.4 Self-iemand-wees 

Buytendijk het reeds in 1951 die antropologiese synsfeit dat die mens inisiatief van verhoudinge is 

verwoord. Greyling (1979:154) interpreteer Buytendijk se siening soos volg: die mens is " •.• 'n 

inisiatief van verboudinge tot 'n wereld wat by kies en waardeur by gekies word. Om bierdie 

inisiatief van verboudinge te ken, is om die wesenlike van sy eksistensie te verstaan." Hiermee 

sien Buytendijk " ••• die eksistensie as medesyn binne 'n wereld waardeur die mens gevorm word 

en waaraan by vorm gee" (Greyling: 1979:155). 

In aansluiting by die so pas gemelde stelling dat die mens ook self vorm gee aan sy wereld, maak: 

Langeveld in 1957 reeds sy bekende uitspraak: "Die kind is iemand wat self iemand wil wees en wil 

word maar vir sy menswording (beboorlike wording) op opvoeding aangewys is" (Sonnekus & 



85 

Ferreira: 1986:354). Hiermee toon Langeveld die kind sowel as die opvoeder se aandeel in die 

opvoedingsgebeure aan. 

Beyers (1996:194) plaas klem op die invloed wat 'n persoon se sosiale konteks op die persoon uitoefen 

waar sy beweer: "A sense of self can only take shape in social context where people are treated as 

persons by others in their family or tribe. The public-social concept of person then serves as a 

model for the private-individual concept of the self." 

Aansluitend by Beyers se beskouing van die interaksie van die self en die sosiale konteks kan na die 

begripsomskrywing van self-iemand-wees van Van Rensburg, Landman & Bodenstein (1994:214) 

gekyk word: "Elke mens bet die reg om 'n individu te wees. Elke persoon is noodwendig te 

onderskei van die ander. Sy persoon-wees is slegs as indiwidu moontlik, maar steeds in 

verhouding tot die ander in 'n gedeelde wereld." 

Die volgende vier self-iemand-wees essensies, waaruit kategoriee en kriteria opgebou kan word, word 

deur Landman, Roos en Liebenberg (1971:93) beskryf: 

• Self-iemand-wees 

• Agting-vir-digniteit (waardigheid) 

• Opgawe-tot-selfbegryping 

• Vryheid-tot-verantwoordelikheid. 

Engelbrecht (1990:12) meld ten aansien van die kind se self-iemand-wees dat die uitkoms van 

pedoterapie nie gewaarborg kan word nie omdat geen persoon 'n kind kan leer indien die kind nie self 

willeer nie. Sy voer verder aan dat daar in hulpverlening ruimte gelaat moet word vir die werk van die 

kind se intensionaliteit asook die neem van keuses en wilsbesluite. "Die kind as persoon is 

intensionaliteit en beskik oor keusemoontlikheid. As mens bet hy 'n eie wil en is altyd 

medeverantwoordelik ten aansien van sy eie ontwikkeling" (Engelbrecht:l990:12). 

Verantwoordbare opvoeding, soos aanstons aangetoon sal word, verwys nie net na onderwys of 

opvoederlike bemoeienis deur 'n ouer met 'n kind by die huis nie, maar na enige handeling waar 'n 

volwassene 'n nie-volwassene tot 'n sinvoller bestaan begelei. In die opsig is pedoterapie 'n vorm van 

opvoeding en het die kategoriee en kriteria, wat in die onderhawige hoofstuk ter sprake is, besliste 

relevansie vir die pedoterapie. Die kategoriee en kriteria hied ook 'n agtergrond waarteen die 

pedoterapie in praktyk sy respek vir menswaardigheid en die menslike van die mens aantoon. 



86 

Daar sal vervolgens oorgegaan word tot 'n bespreking van kategoriee en kriteria van verantwoordbare 

opvoeding, met besondere verwysing na pedoterapie. 

3.4 DIE REIKWYDTE VAN OPVOEDING MET BESONDERE VERWYSING NA 

PEDOTERAPIE 

3.4.1 Inleiding 

Dit gaan in hierdie studie om 'n soektog na kategoriee en kriteria van verantwoordbare opvoeding en 

terapie aan kinders. Wat in die literatuur hoofsaaklik in oenskou geneem word wanneer daar oor 

opvoeding gehandel word, word verkeerdelik dikwels gelgnoreer wanneer dit oor terapie, insluitende 

pedoterapie gaan. Daar moet onthou word dat pedoterapie ten gunste van 'n kind, of selfs 'n 

volwassene, nog steeds niks anders as 'n gespesialiseerde opvoedingshandeling is nie. 

Daar sal vervolgens oorgegaan word tot 'n bespreking van die betekenis en doel van kategoriee en 

kriteria in die Opvoedkunde en die Sielkundige Opvoedkunde. 

3.4.2 Kategoriee en kriteria - doel en betekenis 

Die Ieser word verwys na paragraaf 1.5.5 vir die etimologiese ontleding van die begrippe kategoriee en 

kriteria. Die doel van kategoriee in die Opvoedkunde as wetenskap is om beskrywingsmiddele vir die 

essensiele aard van die opvoedingsverskynsel te kan verkry. Derhalwe meld Van Rensburg, Landman 

en Bodenstein (1994:105) dat kategoriee maatstawwe is om 'n saak mee aan te toon ofte bewys en 

uiteindelik op vaste gronde te fundeer. Met kategoriee kan die wetenskaplike op gefundeerde wyse 

iets se van die aard van 'n verskynsel. Verder voer genoemde outeurs aan dat die verwoording onder 

die verpligting staan " ••• om die fundamentele, die essensiele en dus die universeel-noodwendige 

tot open baring te bring. Dit beteken dat kategoriee die wesenskenmerke van 'n saak of gebeure 

aan die lig moet laat tree - wat tot hiertoe nog verborge was, moet onverborge gemaak word" 

(Van Rensburg, Landman & Bodenstein:l994:105). 

Gunter (1969:109) beweer dat opvoeding onmoontlik en onnodig sou wees sonder die fundamentele 

kinderantropologiese kategoriee. In pedoterapie, byvoorbeeld, kan die beskrywing van wat outentieke 

pedoterapie is nie verantwoordbaar gedoen word sonder dat sodanige kategoriee meespreek en se wat 

werklik is ofnie is nie. Sonnekus en Ferreira (1986:31) beskou kategoriee as daardie begrippe wat die 

wesenlike (essensies) van 'n studietema omvat, beskryf en belig. C.K. Oberholzer (1968:256) 
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beskou in bepaalde opsigte kategoriee vanuit 'n ander oogpunt, waar by bulle meer as maatstawwe om 

die getrouheid van 'n beskrywing aan te dui beskou. Pedagogiese kriteria is kriteria aan die hand 

waarvan pedagogiese gebeure beoordeel kan word (Oberholzer:1968:315). 

Die begrip pedagogiese kategorie word deur De Jager, Oberholzer en Landman: (1985:66) soos 

volg omskryf: 

"Wat die Pedagogiek betref, word daar gesoek na pedagogiese essensies, dus na 

werklikhede wat onwegdinkbaar en onweghandelbaar is vir opvoeding om 

outentiek te verskyn. Anders gestel: daar word gesoek na die 

moontlikheidsvoorwaardes vir die verwerkliking van egte opvoeding. Die hoe

vraag: Die pedagogieker soek denkend na pedagogiese essensies daar waar 

hierdie essensies aan te tref is, naamlik in die opvoedingswerklikheid self. Hy is 

'n denkende bekyker van situasies waar opvoeding werklik gebeur. Wat het hy 

nou nodig ten einde by magte te wees daartoe om te dink oor dit wat hy in die 

opvoedingswerklikheid aanskou sodat hy aan die lig kan bring wat die essensies, 

dus die algemeen geldige en noodwendige wesenskenmerke daarvan is. Hy het lig 

nodig en omdat sy soektog 'n denk-soektog is, het hy 'n denklig, eintlik denkligte 

nodig. Anders gestel: vir sy denkende beligting van die opvoedingswerklikheid 

self, het hy denkligte nodig. Sodanige denkligte staan bekend as kategoriee en 

sonder kategoriee word daar in die donker rondgetas. Kategoriee is middele vir 

die denke om werklikheid mee te belig ten einde essensies (fundamentalia) te 

openbaar: dit is beligtende denkmiddele. Om aan die lig te bring is om uit 

spreek. Die Griekse woord 'kategoria' beteken dan ook 'gronduitspraak' -

gronde, dus moontlikheidsvoorwaardes word uitgespreek. Die Griekse 

werkwoord 'agoreuein' beteken 'se, spreek'. Daar word dus met behulp van 

beligtende denkmiddele iets (essensies) uitgespreek, verwoord." 

Heelwat skrywers het reeds uitgebreide werk gedoen op die gebied van kategoriee en kriteria in die 

Opvoedkunde. In hierdie proefskrif sal die beskouinge van veral De Jager, Oberholzer en Landman 

(1985), Gunter (1969), Landman, Roos en Liebenberg (1971), C.K. Oberholzer (1968), Sonnekus en 

Ferreira (1986), Vrey (1979) en ander bespreek word. 

Wanneer mens vir 'n oomblik vergeet van woorde, uitdruk:kings, segswyses en oordele waardeur 

denkskole saamgebind word, kom 'n mens tot die slotsom dat bulle eintlik maar dieselfde verskynsel -

die opvoedingsverskynsel - so goed as moontlik wil belig maar met uiteenlopende woorde of 
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beligtingsmiddele. As die een byvoorbeeld die term betekenisgewing beklemtoon (Vrey: 1979:32), 

beklemtoon die ander een eksplorasie (Oberholzer: 1968:280), maar albei begrippe dui daarop dat die 

opvoedeling in 'n poging gewikkel is deur die opvoeding om die betekenis van wat in sy wereld 

aangaan vir homself bruikbaar te maak en dat albei die genoemde kategoriee gerig is op toenemende 

volwassenheid. Kyk paragraaf 3.3.2 ten aansien van die erkenning van 'n kategorie soos, onder meer, 

waardigheid in die Witskrif 

3.4.3 Pedagogiese kategoriee 

Vervolgens sal oorgegaan word tot die bespreking van pedagogiese kategoriee. 

3.4.3.1 Die bydrae van C.K. Oberholzer 

C.K. Oberholzer was van mening dat daar 

" .•. aan die sistematiese ontwerp en fundering van pedagogiese kategoriee in 

verband met pedagogiese wetenskapsbeoefening is op vaderlandse bodem bitter 

min, indien enigiets gedoen. Oor die ontwerp en die fundering van pedagogiese 

kriteria bestaan daar na die allerbeste wete van die skrywer nog geen enkele 

publikasie nie." 

Genoemde outeur (1968:257) het die volgende pedagogiese kategoriee as "proewe van pedagogiese 

kategoriee-ontwerp" beskou en bespreek: Die kategoriee van steungewing, verwagting, 

toekomstigheid, ontmoeting, normatiwiteit, ongeslote gesitueerdheid, veilige ruimte, eksplorasie, 

simpatieke gesagsleiding, vryheid-tot-verantwoordelikheid en volwassenheid (1968:257). Hierna 

het van sy navolgers en studente die kategorie- en kriteriumteorie uitgebrei. 

Dit blyk dus dat C.K. Oberholzer die eerste Suid-Afrikaner was wat pedagogiese kategoriee en kriteria 

in literatuur oor die Opvoedkunde weergegee het. Malan (1971:190) meld dat "Oberholzer se 

denkwerksaamheid vind in 'n sekere sin 'n toespitsing of (voorlopige?) afronding in sy 

pedagogiese kategoriee- en kriteria-ontwerp." 

Hiermee het Oberholzer 'n besondere bydrae gelewer tot die Opvoedkunde denke. Vergelyk Malan 

(1971: 190) en Oberholzer (1968:257) vir 'n meer breedvoerige uiteensetting in hierdie verband. 
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Malan (1971:190) gee die volgende interpretasie van die genoemde kategoriee wat deur Oberholzer 

weergegee is: 

"Steungewing is tipies menslik en waar dit nie voorkom nie, bet ons geen 

pedagogiese gebeure nie maar loutere blinde prosesmatigheid; verwagting as 

onvoorspelbaarheid gee blyke van ontiese ongeslotenbeid; toekomstigbeid steun 

op die primere antropologies-ontologies kategorie van ontiese openheid; 

ontmoeting spreek van 'n eksistensiele metmekaarwees; normatiwiteit sonder 

openbeid is ondenk- en onbestaanbaar en andersom; ongeslote gesitueerdheid 

spreek vir sigself (let daarop dat die situasie die in-die-wereld-wees, nie ontkom 

kan word nie ); in sy radikale andersheid van die dierlike bet die kind behoefte 

aan veilige ruimte, aan geborgenbeid; omdat die kind sy wereld nie voltooid 

aantref nie, is eksplorasie moontlik en nodig; simpatieke gesagsleiding is 'n 

normsentriese gebeure; die kategorie van 'vrybeid-tot-verantwoordelikheid' 

spreek eweneens vir sigself: alle pedagogiese denke moet •.. 'n bedinking wees 

van die vryheid wat die mensekind on ties is en eties moet verower ••. ' en ten 

slotte is volwassenbeid niks anders nie as 'n selfstandige selfbepaling." 

Vir 'n volledige uiteensetting van die genoemde bydrae van Oberholzer, sien "Prolegomena van 'n 

prinsipiele pedagogiek'' (1968). 

3.4.3.2 Die bydrae van C.F.G. Gunter 

Volgens C.F.G. Gunter (1969:109) is bemoeienis, bulpverlening, steungewing, Ieiding 

(begeleiding), begeleide ontwikkeling en volwassenheid primere pedagogiese kategoriee, omdat daar 

deur hulle fundamentele aspekte van die wese van die opvoedingsverskynsel aan die lig gebring word. 

Gunter (1969:110) beskou volwassenheid as 'n primere pedagogiese kategorie. Hy beskou 

selfstandigheid, vrybeid, verantwoordelikheid en seltbepaling as wesenskenmerke van 

volwassenheid. Hierdie so pas genoemde antropologiese kategoriee word deur Gunter (1969: 110) 

ook as primere kategoriee beskou. Verder beskou Gunter ( 1969:111) ontmoeting, gesprek ( dialoog), 

aanvaarding, lief de, respek en vertroue as " ... 'n tweede reeks van prim ere pedagogiese 

kategoriee waarin die essensie van opvoeding tot spreke gebring word en waarsonder opvoeding 

in sy ware sin nie bedink kan word nie." 
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Vir Gunter (1969:112) is gesagsuitoefening (met ander woorde, dissipline in die vorm van 

gesagsbeheer, gesagsleiding en gesagstugtiging) deur die opvoeder asook gesagsgehoorsaamheid 

deur die kind nog 'n reeks primere pedagogiese kategoriee. Gunter (1969: 111) sluit aan by Oberholzer 

se kategorie van normatiwiteit deurdat hy meld dat normgerigtheid 'n primere kategorie van die 

pedagogiek is. 

Vir Gunter (1969: 112) is die pedagogiese bemoeienis tussen 'n opvoeder en 'n kind" ••• altyd deels 'n 

didaktiese handeling •.• " Kennisoordraging en kennisverwerwing is as didaktiese kategorie vir 

Gunter (1969:112) ook 'n primere pedagogiese kategorie. 

Sien Gunter (1969) vir 'n omvattende uiteensettingvan aldie bogenoemde kategoriee. 

3.4.3.3 Die empiries-pedagogiese kategoriee van J.D. Vrey 

Die Empiriese Opvoedkunde is volgens Van Rensburg, Landman & Bodenstein (1994:52) ook bekend 

as Sielkundige Opvoedkunde. J.D. Vrey (1979:30) onderskei die volgende vyf empiries-pedagogiese 

kategoriee: betekenisgewing, betrokkenheid, beleweing, selfaktualisering en die vorming van 

selfidentiteit en selfkonsep. Jacobs en Vrey (1982:50) het hierdie vyf kategoriee gebruik om die 

psigiese dinamiek van die kind met emosionele en gedragsprobleme te verduidelik. Hierdeur het 

Jacobs en Vrey daarin geslaag om 'n terapeutiese werkswyse daar te stel om die kind wat in 

opvoedingsnood verkeer te help (Griesel & Jacobs:1991:15; Jacobs & Vrey:1982:50). Hierdie vyf 

kategoriee word ook deur Griesel en Jacobs (1991:15) beskou as opvoedkundig-sielkundige essensies. 

Ook Lessing (1995:19) trek die pedagogiese kategoriee van Vrey deur na die toepassing van terapie 

met die kind waar sy meld: "Deur met die kind oor sy tekening te praat, tree die terapeut toe tot 

die leefwereld van die kind en kan hy insig verkry in die kind se betekenisgewing, betrokkenheid 

en belewing van sy leefwereld." 

Die so ewe genoemde kategoriee sal vervolgens slegs kortliks beskryf word. Die leser kan vir 'n 

breedvoerige bespreking van die genoemde kategoriee verwys word na Vrey (1979). 

a. Betekenisgewing 

Volgens Griesel en Jacobs (1991:16) se interpretasie van Vrey se werk, is betekenisgewing " .•. 'n 

psigiese aktiwiteit waardeur die mens hom in sy wereld orienteer en 'n eie unieke leefwereld 

stig". Die kind kan nie op die weg van toenemende volwassenheid vorder indien hy nie " ••• herken, 

ken,verstaan, weet en dinge kan doen nie." Die kind kan nie betekenis op 'n passiewe wyse 
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oomeem nie, "... hy moet uiteindelik self verstaan of begryp in samehang met sy bestaande 

funksionele kennis" (Vrey:1979:30). Die kind se betekenisontdekking is altyd die "uitvloeisel van 

aktiewe betekenisgewing" (Vrey:1979:30). Die kategorie van betekenisgewing kom duidelik na 

vore in pedoterapie, waartydens hulp verleen word ten aansien van die kind se onrealistiese 

betekenisgewing, dit is, ten aansien van betekeniswysiging. 

b. Betrokkenheid 

Griesel en Jacobs (1991:17) beskou betrokkenheid as daardie psigiese aktiwiteit waar die mens 

gemoeid raak by 'n saak, objek of aktiwiteit deur middel van aktiewe betekenisgewing aan sy 

omgewing. Vrey (1979:30) gebruik die begrip betrokkenheid om die kind se inspannende besigwees 

om te ken asook om hom te orienteer, te beskryf. Deur opvoedingshulp (en in die besonder deur 

pedoterapie) word die kind gehelp, gelei en gesteun, want deur die kind se inspanning beweeg hy 

voort in sy volwassenewording. 

c. Belewing 

Die kind se belewinge sal bepaal of hy homself " ••• hoog ag of minag, of hy homself aanvaar of 

verwerp" (Vrey: 1979:31 ). In pedoterapie gaan dit by uitstek om die begeleiding van die kind ten 

aansien van sy belewinge. Die kind se ongunstige belewinge word aangespreek ten einde bevorderlik 

vir die kind se wording te wees. Die navorser is van mening dat, alhoewel daar klemverskille is tussen 

die beskouings ten aansien van belewing, by outeurs soos Jacobs en Vrey (1982) teenoor, onder 

andere, Sonnekus en Ferreira (1986) het albei hierdie beskouinge besondere relevansie vir die 

pedoterapeut. Vir 'n meer volledige uiteensetting van die kategorie belewing kan die werke van Jacobs 

en Vrey (1982), Pretorius (1972), Sonnekus (1973), Sonnekus en Ferreira (1986) en Vrey (1979) 

vergelyk word. 

d. Selfaktualisering 

Vir Vrey ( 1979: 46) impliseer selfaktualisering 

" ••• die persoon se doelbewuste pogings om al die latente potensii!le moontlikhede 

van sy seltheid te realiseer. Dit sal al die terreine van fisiese vaardighede, 

verstandelike vermoens, gevoelsbelewing en sedelike bewussyn insluit, sodat hy sy 

menslike selfheid wat hy inderdaad is, kan verwerf en verwerklik." 
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Die Ieser word verwys na die selfaktualiseringsteorie van Maslow (Meyer, Moore & 

Viljoen:1997:459) sowel as Vrey (1979:46) vir 'n meer volledige uiteensetting van die begrip 

selfaktualisering. In pedoterapie word selfaktualisering van die kind as doelwit gestel. So, 

byvoorbeeld, kan daar in aansluiting by Meyer, Moore en Viljoen (1997:475) se interpretasie van 

Maslow se teorie, gemeld word, dat dit wat die onderwys betref, behoort onderwys gerig te wees op 

meer as die blote oordra van kennis - dit behoort op "interne opvoeding" gerig te wees - dit is 

" •.. 'n proses waardeur die individu leer om bomself of baarself te ken en 'n stel 

waardes te ontwikkel; om sy of baar potensiaal te ontdek; om te leer waarbeen 

by of sy wil groei; en om bierdie doelwitte te verwesenlik. Die onderwyser bet as 

boofdoelwit die daarstelling van selfaktualiserende en self-transenderende 

mense." 

Daar word in pedoterapie in die besonder gewerk met "interne opvoeding." In hierdie verband 

kan daar ten aansien van pedoterapie gemeld word dat die pedoterapeutiese gebeure gerig word 

deur die opvoedingsdoel en dat dit langs die weg van "interne opvoeding" bereik kan word. 

Ten aansien van die term proses soos Meyer, Moore en Viljoen(l997:475) so pas aangehaal is, 

is die navorser van mening dat die term proses dui op vaste stappe, maar in die lig van die 

individuele uniekheid van die opvoedeling sou aktiwiteit moontlik bier 'n meer geskikte term 

wees as proses. 

e. Die vorming van selfidentiteit en selfkonsep 

Vrey (1979:32) gaan akkoord met Langeveld se siening dat die kind self iemand wil wees. Vir Vrey 

(1979:32) beteken self iemand wees, as kategorie, vir die Empiriese Opvoedkunde "die 

totstandkoming van 'n selfidentiteit en positiewe selfkonsep wat net met opvoedingsteun 

moontlik is." 

In die pedoterapeutiese praktyk is probleme ten aansten van selfidentiteit, selfkonsep asook 

selfvertroue iets waaraan gereeld Ieiding en begeleiding aan kinders sowel as hul ouers en ander 

belanghebbendes gegee word. 

Die benaderings van Gunter, C.K. Oberholzer en Vrey en bulle navolgers hied funderingsmomente 

vir die Sielkundige Opvoedkunde waarop "gespesialiseerd" uitgebrei kan word. Nogtans het die 

filosofiese funderingsbydraes ook aan die Sielkundige Opvoedkunde 'n 

menswaardigheidsopenbarende "skema" verskafwaarvolgens 'n mens in nood langs die weg van wat 

menswaardig is tot hulp en steun gekom word. In Anglo-Saksiese literatuur veral, ontbreek daar 
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grootliks 'n vergelykbare "skema". Literatuur uit daardie oord bevat meestal kortliks woorde soos, 

onder andere, empathy, sympathy en preparedness to assist, wat tog in essensie kategoriee kan 

wees, maar nie in die betrokke literatuur uitgebou word nie. Daar is blykbaar 'n vorm van "vrees" vir 

bevindings uit die Nederlandse, Franse, Duitse en Suid-Afrikaanse denkskole se "skemas" - moontlik 

lyk die skemas vir die bevreesdes dalk ideologies-religieus. Sonder realisering van die 

funderingskema se inhoude in die pedoterapie kan die pedoterapie in 'n medesynlose, klinies-tegniese 

"bantering" verval. Hierdie standpunte blyk duidelik uit die verwerping van enige iets wat uit 'n 

vorige era gedoen of bevind is en afgemaak as sogenaamde Christelik-nasionale onderwys. In die 

verband kan die dagbladpers as 'n voorbeeld van hierdie standpunte geneem word (Gedragskode vir 

opvoeders gesteun: 2000:4). 

3.4.3.4 Grondbeginsels van die opvoeding 

Soos reeds gemeld in paragraaf 1.1 het die Fakulteit Opvoedkunde van die Universiteit van Suid

Afrika die naam Fundamentele Pedagogiek verander na Filoso:fie van die Opvoeding. Hedendaags 

word toenemend verkies om in plaas van fundamenteel pedagogiese strukture te praat van 

opvoedingsfilosofiese strukture of -grondbeginsels. Mens sou tans eerder praat van filosofiese 

strukture van die opvoeding, in die lig van die besware teen die term Fundamentele pedagogiek. 

Die outeurs wie se werk vervolgens bespreek sal word, het in hul werke die term Fundamentele 

Pedagogiek gebruik. Dit val buite die bestek van die onderhawige proefskrif om "nuwe" of "beter" 

of "onverpolitiseerde" terme te probeer formuleer. Derhalwe word bestaande terminologie nog 

aangewend, maar met die voorbehoud dat die terme slegs benut word om wetenskaplike insigte mee te 

benoem en in geen opsig 'n ideologie of 'n partikuliere oortuiging te probeer verwoord nie. 

Vervolgens word die grondslae of die filosofiese strukture van die opvoeding bespreek, soos beskryf 

deur, onder andere, De Jager, Oberholzer en Landman (1985), Kilian en Viljoen (1974), Landman 

red (1981) en Van Rensburg, Landman en Bodenstein (1994). Aangesien die pedoterapeutiese 

gebeure " ••• 'n besondere pedagogiese gebeure is". moet die fundamentele pedagogiese strukture 

in verantwoordbare pedoterapie gerealiseer word (Pretorius:1972:67). Van Rensburg, Landman en 

Bodenstein ( 1994:71) beskryf die term fundamentele pedagogiekstrukture soos volg: 

"Fundamentele pedagogiekstrukture is wetenskaplik-filosofiese verbesonderinge 

(fundamentele pedagogiekverbesonderinge) van 'n algemeen-geldige 

wetenskapstruktuur. Fundamentele pedagogiekstrukture is die uitkoms van 'n 

wetenskaplik-gerigte ondersoek en ontleding van die wetenskaplikheid 

(wetenskaplike gehalte) van die Fundamentele Pedagogiek, met ander woorde 
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byvoorbeeld 'n verantwoorde pedagogiekmetode en fundamentele perspektief op 

die Pedogogiek as sodanig om die besondere pedagogiekperspektief te verwoord." 

Fundamentele pedagogiekstrukture is een van die terme waarvoor veroordelers van die "ou skool" 

moontlik 'n vrees het. Dit is egter niks anders as grondbeginsels van outentieke opvoeding soos deur 

die Opvoedkunde ondersoek nie. 

Aangesien dit nie die oogmerk van hierdie studie is om hierdie strukture breedvoerig te bespreek nie, 

word dit slegs kortliks uiteengesit sodat op 'n verantwoordbare en verantwoordelike wyse na die 

basis of oorsprong van 'n verantwoordelike pedoterapeutiese praktyk teruggekeer kan word. 

Pedoterapie dui soos reeds aangedui op diens. Hierdie diens ter wille van die mens, dit sluit die kind 

in, kan nie op lukrake oordele berus van wat goed sou wees of nie goed sou wees nie, maar op 'n 

ontleding van wat werklike opvoeding of dienslewering aan die opvoedeling beteken. 

Daar is reeds soveel deur sekere denkskole te hoek gestel oor die fundamentele pedagogiese strukture 

dat in hierdie studie net van 'n essensiele pakket van oorsprong, veral van Landman, gebruik gemaak 

sal word, op so 'n wyse dat daar nie afskeping sal plaasvind nie, maar wei blote verkorting as gevolg 

van tyd-ruimtelike oorwegings. Vergelyk De Jager, Oberholzer en Landman (1985), Kilian en 

Viljoen (1974), Landman red (1981) en Landman, Roos en Liebenberg (1971) vir 'n omvattende 

bespreking van die fundamenteel pedagogiese strukture. 

Pretorius (1972:63) wys daarop dat: 

"Volgens Landman moet in aile pedoterapie die pedagogiese 

verhoudingstrukture, verloopstrukture en doelstrukture gerealiseer word. Aan 

die hand van hierdie eis tot realisering van die pedagogiese wil skrywer dan stel 

die werklike essensies van pedoterapie as besondere opvoedings- en 

heropvoedingsgebeure. Meer spesifiek gestel: aan die hand van die pedagogiese 

verhoudingstrukture word gestel die moontlikbeidsvoorwaardes vir die 

pedoterapeutiese gebeure; aan die hand van die pedagogiese verloopstrukture 

word gestel die verloop van die pedoterapeutiese gebeure; aan die hand van die 

pedagogiese doelstrukture word gestel die kriteria ter evaluering van die 

pedoterapeutiese gebeure." 

Vervolgens sal oorgegaan word tot 'n bespreking van die pedagogiese verhoudingstruktuur, die 

pedagogiese verloopstruktuur, die pedagogiese bedrywigheidstruktuur en die pedagogiese 
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doelstruktuur. 

a. Die pedagogiese verhoudingstruktuur 

Volgens Landman (1985:1) moet daar " ••. ter wille van die kind besondere verhoudinge ontstaan 

tussen hom as steunbehoewende en 'n volwassene as steunverskaffende." Landman (1985:1) 

verdeel die pedagogiese verhoudingstruktuur in die vertrouensverhouding, 

begrypingsverhouding (kenverhouding) en die gesagsverhouding. 

i. Die pedagogiese vertrouensverhouding 

Die kritiese Ieser sal by die lees van wat nou volg, self ook kan insien hoe toepaslik die gegewens vir 

die kind sonder en die kind met pedoterapeutiese probleme 1s. "Vertroue is 

moontlikheidsvoorwaarde vir egte opvoeding" (Landman:1981:55). Wedersydse vertroue tussen 

die opvoeder en die opvoedeling is 'n " ... noodsaaklike bindende faktor, anders kan daar geen 

verhouding bestaan nie" (Landman:1985:1). Ten einde toereikend te kan verloop, behoort daar in 

die vertrouensverhouding eerbied-vir-sy (die kind se)-waardigheid-as-mens (agting-vir-digniteit) 

en aanvaarding in opvoedingsverband te wees. 

Die volgende word as essensies van die pedagogiese vertrouensverhouding gestel: 

"I Agting vir kinderlike waardigheid 

a) Agting vir andersheid 

b) Agting vanwre waardeverwerkliking 

II Aanvaarding 

A Bereidwilligheid tot verhouding 

a) Neemhandeling 

b) Bedoeling 

c) Binding 

d) Verantwoordelikheid 

e) Medemenslikheid 

t) Aanspreek-aanhoor 

g) Toekomstigheid 

h) Beagting 

i) Medestander-wees 
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j) Medeganger-wees 

k) Deelnemer-wees 

I) Eksisterend korrektief 

B Voorneme om te versorg 

a) Versorgingsruimte 

b) Aanvaardingsituasies 

c) Besorgdbeid vanwee liefde 

d) Handeling in liefde 

(i) Inruiming van tuiste 

(ii) Stigting van nabybeid 

(iii) Opname in ons ruimte 

(iv) Toewending en teenwoordigheid in vertroue 

(v) Bewuswees van toeganklikheid en toebehorendebeid 

e) Steungewing" (Van Rensburg, Landman & Bodenstein:1994:xx). 

Kyk Landman, Roos en Liebenberg (1971:42) en Van Rensburg, Landman en Bodenstein 

(1994:xx) vir 'n meer omvattende uiteensetting in hierdie verband. 

ii. Die pedagogiese begrypingsverbouding (kenverhouding) 

Die opvoeder en daarmee ook die pedoterapeut, moet oor grondige sowel as geverifieerde kennis 

beskik van die wese van sowel die kind as van die opvoedingsdoel (die bestemming van die kind). 

Landman en Gous (1969:8) beklemtoon die noodsaaklikheid van 'n deeglike ken van die kind deurdat 

bulle aantoon dat die opvoeder 'n studie behoort te maak ten aansien van die volgende terreine: 

• Kinderantropologie - ten einde die kind as mens te begryp. 

• "Psigologiese Pedagogiek" - einde te begryp wat die betekenis van die belewende, willende, 

denkende en wordende kind is. 

• Didaktiese Pedagogiek. Deur die opvoeder (en so ook die opvoedkundige sielkundige I 

pedoterapeut) se studie van die Didaktiese Pedagogiek dra hy kennis van sowel die lerende kind 

as die "sin en plek en die opvoedings- en vormingstaak van die skool" (Landman & 

Gous:1969:8). 

• Historiese Pedagogiek. Deur oor kennis ten aansien van sowel die beeld van die kind as 

opvoedingsdoelstellings deur die eeue te beskik, kan die "hedendaagse kind" teen hierdie 

agtergrond geevalueer word - nie bloot vir historiese vergelyking nie, maar om wat reeds 
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universeel bekend geword het of aangaande die wese van die kind openbaar is, waar toepaslik, vir 

die kind van die nou, die kind met die probleem, ten dienste kan stel. 

• Sosiopedagogiek. Deur die bestudering van die Sosiopedagogiek dra die opvoeder, onder meer, 

kennis van die sosiopedagogiese kriteria vir volwassenheid. 

• Ortopedagogiek. Kennis ten aansien van die gedragsafwykende en "belemmerde" kind is 'n 

voorvereiste vir sowel begeleiding in algemene opvoedingsverband as in pedoterapeutiese 

verband. 

• Pedagogiese navorsing. Deur 'n studie van die metodes en teorievorming in navorsing van die 

Opvoedkunde, kan die opvoeder (ook die pedoterapeut) 'n bydrae !ewer ten aansien van 

pedagogiese denke in verband met die kenverhouding. 

Die feit dat die Universiteit van Suid-Afrika wegbeweeg van die sogenaamde dissiplinere stelsel, dit is, 

die verdeling van Opvoedkunde in ses of meer dissiplines, maak enersyds deure oop vir wedersydse 

besinning tussen spesialiste, maar andersyds kan dit die oopdekking of vasstelling van kemsake 

toespoel. Stuart (1995:28) meld dat: 

"Kritiek teen die huidige praktyk van onderwysersopleiding in Suid-Afrika is die 

afgelope tyd in verskeie dokumente en geskrifte soos die ANC Policy Framework 

of Education and Training, die SAIDE-dokument, die NEPI-dokument, die 

COTEP-dokument en so meer uitgespreek. Dit was dan ook teen die agtergrond 

maar ook weens kritiek op die Fakulteit in geheel, dat op aanbeveling van die 

Rektor in Oktober 1994 'n kommissie van ondersoek na die struktuur en 

studieaanbod van die Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Suid-Afrika in die 

lewe geroep is." 

Verder beweer Stuart (1995:28): 

"In die geheel gesien, wil dit voorkom asof die kritiek betreffende 

onderwysersopleiding in die Fakulteit daarop neerkom dat verouderde en 

irrelevante beskouinge, aannames en standpunte (paradigmas) in die Fakulteit 

daartoe gelei het dat die Fakulteit homself tans irrelevant bevind met betrekking 

tot die eise wat in die nuwe Suid-Afrika aan onderwysersopleiding gestel word." 

Vir Stuart (1995:30) lyk dit na 'n uitgemaakte saak dat politieke ideologisering (en dus ook verskuilde 

motiewe of agendas in bestaande kurrikula) onbewustelik of doelbewus kan bestaan ofbestaan. Stuart 

meld verder: 



98 

"Die eis wat in die opsig aan onderwyseropleiding en opleiding van 

opvoedkundiges en aanverwante dienste gestel behoort te word, is om 

onderwysers so op te lei dat bulle ideologiekritiek op 'n rasioneelkundige wyse 

kan beoefen, dit wil se dat bulle in staat is om op 'n gebalanseerde wyse 

standpunt in te neem en dat bulle hulself oop sal kan stel om ook alternatiewe 

standpunte binne bulle bestaande verwysingsraamwerk te kan akkommodeer." 

Volgens Stuart (1995:30) en Sohnge (1994:12) moet daar in die proses van vemuwing gewaak word om 

nie in 'n slaggat te trap om een ideologie bloot met 'n ander ideologie te vervang nie. Sohnge 

(1994:12) pleit dat die politieke bril deur 'n opvoedkundige bril vervang behoort te word. Verder meld 

Sohnge dat die opvoedkundige ingrypend refleksief rekenskap moet gee van sy paradigmatiese 

ideologiese bril. 

Die navorser is van mening dat wat die Sielkundige Opvoedkunde in wetenskap en praktyk betref, daar 

versigtig te werk gegaan behoort te word in die proses van "vernuwing", deur nie bloot die verlede 

asook die "ouer" opvoedkundige, sielkundige en opvoedkundige sielkundige teoriee bloot te verwerp 

ofte ignoreer nie. In hierdie verband toon Higgs (1995:2) aan: 

"The important thing for philosophers of education to appreciate is the wealth of 

insight to be gained from an exposure to more than one perspective only; and the 

need to respect the unique contributions of each perspective and to be on the 

lookout for possible points of convergence which may assist them to pursue their 

critical task in a more meaningful way." 

Volgens Landman, Roos en Liebenberg (1971 :65) is die begrypingsverhouding (kernverhouding) 

moontlikheidsvoorwaarde vir die vertrouensverhouding sowel as die gesagsverhouding. Verder 

meld Landman, Roos en Liebenberg (1971 :65) dat die steunbehoewendheid van die kind "ten gronde" 

van die begrypingsverhouding is- dit is die steunbehoewendheid van die kind is 'n noodwendigheid 

vir die verskyning van die pedagogiese verhoudingstrukture. 

Die volgende word as essensies van die begrypingsverhouding gestel (Van Rensburg, Landman & 

Bodenstein: 1994 :xx).: 

"A Begryping van kindwees 

a) Begryping en belewing van andersheid 



99 

b) Interpretasie, ontplooiing en waardering van moontlikhede 

c) Begryping en belewing van toekoms 

B Begryping van behoorlikheidseise 

a) Moontlikhede as behoorlikheidseise 

b) Gesag van beboorlikheidseise 

c) Begryping van eise van menswees 

d) Begryping van verantwoordelikheid, behoorlike inspanning en gehoorsaambeid 

e) Oorwinning oor kindwees 

f) Sedelike wese" 

iii. Die pedagogiese gesagsverhouding 

Du Plooy en Killian (1982:81)~ Landman red (1981:11)~ Van Rensburg, Landman en Bodenstein 

(1994:xx) het uitgebreide werk gedoen aangaande die pedagogiese gesagsverhouding. Die volgende 

word deur die so ewe gemelde outeurs as essensies van die gesagsverhouding gestel: 

a) Laat-gese 

b) Aangespreek-word 

c) Opgeroep-word 

d) Gehoorsaamheid 

e) Gesagserkenning 

f) Gesagsopvolging 

g) Onderwerping-aan-normgesag 

h) Verantwoordelikheid 

i) Afkeurenswaardigheid 

j) Goedkeurenswaardigheid 

C.K. Oberholzer (1968:348) beklemtoon die noodsaaklikheid van gesag in die opvoeding van die kind 

en hy toon die verband tussen dissipline en gesag aan: 

"Dissipline is die k.onstant aanwesige gesindheid teenoor en gehoorsaamheid aan 

'n Mag groter as enigeen en elkeen, nie 'n mag wat dreig om te wreek en te 

vergeld nie, maar 'n Liefdesgrootheid wat daartoe opwek en ons daarvan bewus 

maak dat ons meer is as wat ons van onsself weet en meer moet as net onsself. 

Dissipline is die resultaat van die wekking van eerbied teenoor gesag; dit is die 
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gedyende vergestalting van ons antwoord op die sieraad van ons 

aangesprokenheid." 

Hierdie uitspraak: van C.K. Oberholzer beklemtoon die religieuse dimensie waaroor daar reeds 

gehandel is (kyk paragraaf 3.2.3.3.d se voetnota) as 'n kategorie wat nie deur die pedoterapeut 

geignoreer kan word nie. Die pedoterapeut kan persoonlik 'n aanhanger van 'n sekere religieuse 

oortuiging wees terwyl die kind in nood en die ouers van 'n ander religieuse oortuiging kan wees. Die 

pedoterapeut se begrip vir en respek vir anders-wees (nie minder-wees nie) is hier ter sprake. C.K. 

Oberholzer se formulering oor dissipline is van universele en nie van partikuliere aard nie. Daar is 

natuurlik moedswilliges wat 'n Mag, 'n Liefdesgrootheid, eerbied en gesag sou wou afkraak as blote 

Christelike stellings. Dit is egter onbillik aangesien aspekte soos relegie en dissipline universele 

verskynsels met partikuliere inkledings is. Respek vir die pasient se kulturele en ideologies-religieuse 

voorkeure verander nie die wetenskaplike insigte nie, maar beklemtoon die pedoterapeut se verpligting 

tot universele medesyn. 

b. Die pedagogiese verloopstruktuur 

Volgens Pretorius (1972:63) word die pedagogiese verloopstrukture as kriteria ter evaluering van die 

verloop van die pedoterapeutiese gebeure gestel. Vir Landman, Roos en Liebenberg (1971:66) le die 

sin van die verloopstrukture daarin dat die " ••• verhoudingstrukture daarbinne tot vergestalting kan 

kom sodat ook die pedagogiese doelstrukture verwerklik kan word." 

Die volgende is sewe essensiele strukture, wat gewoonlik in die Opvoedkunde literatuur onder die 

benaming pedagogiese verloopstrukture gegroepeer word: 

• pedagogiese omgang, 

• pedagogiese ontmoeting, 

• pedagogiese engagement, 

• pedagogiese ingryping, 

• pedagogiese instemming, 

• terugkeer tot pedagogiese omgang en 

• periodieke verlating van pedagogiese omgang. 

Vervolgens sal daar oorgegaan word tot 'n kort bespreking van elkeen van hierdie essensiele strukture. 
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• Pedagogiese omgang 

"Voordat die opvoedingsgebeure 'n verloop kan neem, dus voor die 

verwerkliking van die verloopstrukture, moet daar eers 'n omgangsituasie wees 

tussen die volwassene en die kind. Met ander woorde, die bymekaar wees tussen 

opvoeder en kind moet as eerste voorwaarde gesien word vir die aanvang van die 

pedagogiese verloopstrukture" (Landman, Roos & Liebenberg: 1971 :66). 

In die omgangsituasie is daar nog geen doelbewuste opvoedingsbemoeienis as sodanig sigbaar nie, 

maar die omgangsituasie is wei 'n aanloop tot gebeure wat uiteindelik sal plaasvind (Landman: 

1985:6). Hierdie so ewe gemelde gebeure sal plaasvind op grond daarvan dat die verhouding tussen 

die opvoeders en die kind 'n gesagsverhouding impliseer wat kontrolerend en rigtinggewend inwerk -

ook in die besonder in pedoterapie. 

• Pedagogiese ontmoeting 

Die verhouding tussen die kind en die opvoeder word geleidelik meer intiem sodat die pedagogiese 

omgang oorgaan tot pedagogiese ontmoeting (Hofmeyr:1973:39; Landman:1985:6). Volgens 

Landman, Roos en Liebenberg (1971:67) veronderstel sowel hulpverlening as steungewing 'n 

ontmoeting. "Met ander woorde 'n ontmoeting wat pedagogiese konsekwensies inhou, impliseer 

altyd ook hulpverlening en steungewing" (Landman, Roos & Liebenberg: 1971 :39). Die 

steunbehoewendheid van die kind moet as grondvoorwaarde vir pedagogiese ontmoeting gesien word 

(Landman, Roos & Liebenberg:1971:68). Volgens Hofmeyr (1973:39) slaag die pedagogiese 

ontmoeting wanneer die kind geborgenheid belewe. Verantwoordbare en "suksesvolle" pedoterapie 

vind plaas in 'n atmosfeer waarin die kind geborgenheid beleef. Hulpverlening en steungewing in 

pedoterapie is ondenkbaar sonder pedagogiese ontmoeting. 

• Pedagogiese engagement 

Volgens die beskouings van Landman, Roos en Liebenberg (1971:69) en Van Rensburg, Landman en 

Bodenstein (1994:52) beweeg die verhouding tussen opvoeder (pedoterapeut) en opvoedeling (pasient) 

van vlugtige kennisname tot wedersydse kennis waarin die pedoterapeut die pasient se vertroue gewen 

het, die kind as medemens aanvaar, die kind onomwonde verseker van die terapeut se respek en begrip 

vir die kind sodat die kind met voile vertroue toenemend sy probleem aan die terapeut sal openbaar. 

Alvorens hierdie punt nie bereik is nie, is daar al 'n ontmoeting tussen terapeut en pasient, maar nie 'n 

vertrouensverhouding wat gerig word deur wat engagement genoem word nie. Dit is wanneer mens 
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sou kon se "ek sien 'n kind in die pedoterapeut se spreekkamer, maar ek merk nie engagement nie of 

wat daar plaasvind word engagement genoem maar in werklikheid is daar maar net wedersydse 

geslotenheid tussen terapeut en kind." Engagement beteken dat begryping, ~en en vertroue tussen 

terapeut en kind van alle valsheid bevry is. 

"Nadat die opvoeder besluit bet om handelend op te tree ten einde die kind positief 

te beinvloed ter geleidelike oorkoming van sy steunbehoewendheid, bet by die 

verantwoordelikheid vir die kind se wording op hom geneem. Hierdeur gaan die 

ontmoeting oor in engagement waarby albei betrokkenes die verantwoordelikheid 

neem vir wat voortvloei uit die ontmoeting" (Landman, Roos & Liebenberg: 1971 :69). 

Van Rensburg, Landman en Bodenstein (1994:xxii) noem die volgende essensies van pedagogiese 

engagement: 

• Magnie-moment 

• Opneem van verantwoordelikheid 

• Opvoederlike doelbewustheid 

• Verpligting tot beskikbaarheid 

• Pedagogiese ingryping 

Vir Landman, Roos en Liebenberg (1971 :70) is pedagogiese ingryping slegs nodig wanneer iets 

gebeur wat indruis teen die opvoeder se rangorde van waardevoorkeur en waarby die opvoedeling 

indien dit nie reggestel sou word nie, sou skade lei. Landman meld verder dat aangesien die kind nog 

nie 'n volwassene is nie en dus nog nie uitdrukking kan gee aan die eise van behoorlikheid nie, dwing 

dit die opvoeder om pedagogies in te gryp om 'n bepaalde verloop aan pedagogiese gebeure te gee 

sodat die kind gehelp kan word in die verwesenliking van sy menswording. Van Rensburg, Landman 

en Bodenstein (1994:xxii) tabelleer die volgende essensies van pedagogiese ingryping: 

• Afkeuring van die afkeurenswaardige 

• Teengaan-belewing 

• Voorstelling van en rigtingverandering na nuwe lewenswyse 

• Deurbraak van behoorlikheidsbesef 

• Toenemende kennis van goed en kwaad. 

In die pedoterapie word daar pedagogies ingegryp ten einde die kind met probleme se wording te rig 

op die opvoedingsdoel. Die so ewe gemelde essensies van pedagogiese ingryping kan met vrug 

aangewend word as kategoriee en kriteria ter evaluering van die pedoterapeutiese gebeure. 
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• Pedagogiese instemming 

Volgens Landman, Roos en Liebenberg (1971:70) het die kind nood daaraan om te weet wanneer sy 

handelinge die opvoeder se goedkeuring (of instemming) wegdra. Die opvoeder en in die besonder die 

pedoterapeut is verplig tot instemming sodat die kind daardeur ondersteun kan word op sy weg na 

volwassenewording. Die essensies van pedagogiese instemming word deur Van Rensburg, Landman 

en Bodenstein (1994:xxii) saamgevat as: 

• Goedkeuring van die goedkeurenswaardige 

• Saamstem-belewing 

• Voorstelling van volharding 

• Versterking van behoorlikheidsbesef 

• Bevestiging van kennis van goed en kwaad 

• Terugkeer na pedagogiese omgang 

Wanneer daar teruggekeer word tot pedagogiese omgang word aan die kind die geleentheid gebied 

om dit wat hy in die pedagogiese bemoeienis geleer het, verder te verstewig (Hofmeyr: 1973:40). 

• Periodieke verlating van pedagogiese omgang 

"Die kind moet geleenthede gegun word tot selfstandige optrede. Dit kan aileen geskied deur 

toenemende verantwoordelikheidsaanvaarding deur die kind" (Van Rensburg, Landman & 

Bodenstein:1994:192). Verder meld van Rensburg, Landman en Bodenstein (1994:192) dat daar slegs 

sprake van periodieke verlating van die pedagogiese omgang kan wees, wanneer die kind duidelik aan 

die ouer toon dat hy reeds oor 'n verantwoordelikheidsbesefbeskik. 

"Hierdie spanning tussen verantwoordelikheidsbesef en verantwoordelikheids

aanvaarding is wesenlik deel van die grootwording van die kind. Bier is sprake 

van 'n periodieke verlating van die pedagogiese omgang omdat die kind die 

versekering moet he dat hy te eniger tyd na die ouer ( opvoeder) toe kan terugkom 

vir hulp en ondersteuning" (Van Rensburg, Landman & Bodenstein:1994:192). 

Die volgende word as essensies van periodieke verlating beskou: 

• Wederkerigheid by afskeid 

• Toelating van verlating 
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• Skeiding vanwee versadiging 

• Afskeidsgroet 

• Losmaking van binding 

• Oefening van skeiding 

• Bevestiging van vryheid 

• Verlange na self-iemand-wil-wees 

• Oorwinning oor steunbehoewendheid 

• Skeppende pouse 

• Hunkering na weeromgang 

• Verwelkomende groet 

Kyk Van Rensburg, Landman en Bodenstein(l994:xxii) en Landman red(1981:42) in hierdie verband. 

Tydens die pedoterapeutiese sessies kry die kind die geleentheid om selfstandig sy nuut verworwe 

insigte of vaardighede in sy alledaagse handel en wandel toe te pas. Daar word ook in pedoterapie 

gestreef en gewerk in die rigting van 'n toenemende verantwoordelikheidsaanvaarding deur die 

kind. 

Daar is in die voorafgaande paragrawe kortliks uitgebrei oor die pedagogiese verhoudingstruktuur 

en die pedagogiese verloopstruktuur. Vir 'n breedvoerige uiteensetting van die so ewe gemelde 

sewe essensiele verloopstrukture kan die werke van Du Plooy en Kilian (1982), Kilian en Viljoen 

(1972) en Landman, Roos en Liebenberg (1971) bestudeer word. Vervolgens sal daar oorgegaan word 

tot 'n bespreking van die pedagogiese bedrywigheidstruktuur, as een van die filosofiese strukture 

van die opvoeding. 

c. Die pedagogiese bedrywigheidstruktuur 

Die opvoedingsgebeure is dinamiese gebeure aangesien die opvoeder en die kind hulle handelend met 

kenmerkende bedrywighede besig hou, wat bekend staan as die pedagogiese bedrywigheidstruktuur 

(Landman, Kilian, Swanepoel & Bodenstein:1982:115); Van Rensburg, Landman & 

Bodenstein:1994:184). Kilian en Viljoen (1974:204) en Van Rensburg, Landman & 

Bodenstein(l994:xxiv) benoem twaalf essensiele strukture wat gewoonlik in Opvoedkundeliteratuur 

onder die omvattende benaming die pedagogiese bedrywigheidstuktuur gegroepeer word: 

• Betekening (beteken-met toenemende verantwoordelikheid) 

• Inspanning (geleidelike wegbeweeg van spanningloosheid) 
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• Genormeerdheid 

• Pedagogiese waag met mekaar 

• Dankbaarheid vir pedagogiese geborgenheid 

• Aanspreeklikheid 

• Hoop op toekomstige volwassenheid 

• Ontwerp van moontlikhede tot volwassenheid 

• Vervulling (geleidelike vervulling van bestemming) 

• Agting (toenemende agting van die ander se menswaardigheid) 

• Selfbegryping 

• Vryheid tot verantwoordelikheid 

Kilian en Viljoen (1974:228) is van mening: 

" •.. dat opvoeding altyd en noodwendig blyke moet gee van 'n toenemende 

verantwoordelike betekening van die werklikheid en die eie posisionaliteit daarin, 

van 'n volgehoue saam-doen van die opvoeder en die opvoedeling, van 

persoonlike normidentifikasie en waardeverwesenliking, van 'n voortdurende 

waag met onbekendhede wat lewenswereld-bekendhede moet word, van 

dankbare erkentlikheid vir 'n geborgenheidsruimte waarin ontdekkinge gedoen 

kan word, van die noodwendige aanvaarding van die ander as alter (Binswanger) 

vir die konstituering van die opvoedingsverhouding, van 'n hoopvolle 

tegemoettrede van 'n toekomstige volwassenheid wat nog in die verborge verskiet 

le, van 'n geleidelike aktualisering op boer niveau van volwassenheid, van 'n 

saamgaan met die medemens ( opvoeder of opvoedeling) as 'n gelykwaardige, van 

toenemende selfkennis en die noodwendige opneem van verantwoordelikheid." 

Volgens die navorser kan al die so ewe gemelde essensies as doelstellings, oogmerke en 

rigtingwysers dien in die pedoterapeutiese bedrywighede. 

d. Die pedagogiese doelstruktuur 

Van Rensburg, Landman en Bodenstein ( 1994: 185) meld: 

"Die voile pedagogiese gebeure is gemik op 'n besondere doelstelling. Aile 

pedagogiese handeling is doel-gerig, want andersins sou dit tog doelloos en sinloos 

gewees bet dat 'n volwassene hom bemoei met 'n nog-nie-volwassene. Opvoeding 



106 

is in sy pedagogiese vorm afgestem op die uiteindelike volwassenheid van die 

volwassene wordende. Daarom moet die Filosofie van die Opvoeding hom rig op 

volwassenheid as doel van die opvoeding en moet dit na sy inhoud in terme van 'n 

besondere doelstruktuur beskryf kan word •... " 

Hierdie "bepaling" geld ook vir elke dissipline van die Opvoedkunde. Sonder toespitsing op kennis 

van die doel van die opvoeding en hoe die doel verwesenlik kan word, sou die Sielkundige 

Opvoedkunde as wetenskap koersloos word en die opvoedkundige sielkundige praktyk 'n gegryp in die 

duister wees. Die omvattende kennis van die opvoedingsverskynsel en kennis oor insigte van die 

onderskeie dissiplines van die Opvoedkunde het besondere relevansie vir die Sielkundige Opvoedkunde 

in sy praktyksvorm, dit is, vir die opvoedkundige sielkundige praktisyn as spesialis-opvoeder en nie as 

spesialis-sielkundige of blote psigometris of klinies en onbetrokke toetsafnemer nie. Kyk in hierdie 

verband Hoofstuk Vier met betrekking tot die eise van die opvoedkundige sielkundige praktyk. 

In bestaande Opvoedkundeliteratuur (Kilian & Viljoen:1974:230; Landman red:l981:43; 

Olivier:l986a:l54; Van Rensburg, Landman & Bodenstein:1994:185) word die volgende as kenmerke 

en essensies van behoorlike volwassenheid beskou: 

• Sinvolheid van lewenswyse (bestaan) 

• Selfbeoordeling en selfbegrip 

• Menswaardige lewenswyse 

• Sedelik-selfstandige besluitvorming en verantwoordelik-handelende lewenswyse 

• Normidentifikasie 

• Eie lewensopvatting 

Ten aansien van pedoterapie, gaan die navorser akkoord met Olivier (1986b:109) se stelling dat 

pedoterapie hulp met opvoeding aan die volwassene tesame met hulp van 'n opvoedingsaard aan die 

kind is, sodat die kind se wording weer optimaal sal voltrek. Hierdie wording van die kind wat weer 

optimaal behoort te voltrek, kan teen die pedagogiese doelstruk:tuur - as raamwerk - geevalueer word. 

Die pedagogiese doelstruktuur dien ook vir die opvoeder en in die besonder hier vir die pedoterapeut 

as rigtingwyser waarheen daar in pedoterapie met die kind op weg behoort te wees. 

Die verband tussen die pedagogiese doelstruktuur en die psigopedagogiese kategoriee word deur Crous 

(1982:13) aangetoon. Volgens Crous (1982:13) is die kind met emosionele probleme in der waarheid 

'n volwassenewordingsgeremde kind en daarom moet daar na die volwassenewordingsgebeure gekyk 

word. Crous (1982:13) meld verder dat daar vir hierdie doel by die Psigopedagogiek aangeklop moet 
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word ten einde " .•• 'n beeld te verkry van hoe toereikende persoonswording dit inderdaad 

voltrek." Persoonsvoltrekking vind plaas deurdat die kind, sy persoonsmoontlikhede of psigiese lewe, 

binne die raamwerk van die opvoeding voltrek (Crous:1982:13; Van Rensburg, Landman & 

Bodenstein: 1994 :202). 

Daar sal vervolgens tot 'n kort bespreking van die psigopedagogiese kategoriee oorgegaan word. 

3.4.3.5 Die psigopedagogiese kategoriee 

Die psigopedagogiese kategoriee word in besonder deur Sonnekus en Ferreira (1986) bespreek. Dit 

vind aansluiting by die van Vrey wat reeds behandel is. Sonnekus en Ferreira (1986) bespreek die 

volgende psigopedagogiese kategoriee: eksplorasie, emansipasie, distansiering, differensiering en 

objektivering. Hierdie outeurs (1986:37) beskou die so ewe gemelde psigopedagogiese kategoriee as 

wordingswyses. Verder meld hulle dat die wordingswyses deur beide die opvoeder en die 

wetenskaplike as maatstawwe of kriteria aangewend kan word ten einde die vordering wat die kind 

in sy volwassenewording maak, te kan beoordeel (Sonnekus & Ferreira:l986:39). 

Volgens Sonnekus (1985:28) voltrek leer aan die hand van die volgende Ieerwyses: gewaarword en 

aandag gee - as affektiewe leerwyses en waameem, dink, voorstel en fantaseer asook memoriseer- as 

kognitiewe leerwyses. 

Ervaar, wil, belewe, ken en gedra is essensies in die psigiese I ewe van die kind, waardeur sy wording 

en leer voltrek word (Sonnekus & Ferreira:1986:42). Wanneer die so pas gemelde essensies (ervaar, 

wil, belewe., ken en gedra) geimplementeer word" ••• om die voltrekking van die kind se wording en 

leer te belig en te beskryf" word dit as psigopedagogiese kategoriee aangewend (Sonnekus & 

Ferreira:1986:42). Wanneer die leerder se probleme "krisisafmetings" aanneem dan is 

gespesialiseerde kundigheid nodig om die kind te help om die probleem te oorbrug. Indien 

onderwysers deeglik opgelei sal wees in Sielkundige Opvoedkunde en derhalwe in pedoterapie, sou 

hulle reeds in die skool direk aan s6 'n leerder hulp kon verleen. Die huidige sisteem is egter nie 

daarvolgens ontwerp nie en derhalwe word sodanige leerder na 'n spesialis opvoedkundige sielkundige 

verwys vir pedoterapie en aanverwante terapeutiese ingrepe - dit is waar daar so 'n spesialis 

bereikbaar is. Suid-Afrika met sy nuut ontwikkelende onderwyssisteem het baie werk in die verband 

om te verrig. Hierdie probleem herinner aan Lindgren (1972) en Taute (1955:19) se pleitredes vir 

intensiewer opleiding van aile onderwysers in die algemene psigologie, die kinderpsigologie en 

remedieringsonderrig. 
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Wording en leer is eenheidsgebeure waardeur 'n niveauverheffing by die kind te weeg gebring word 

(Crous:1982:14). Verder meld Crous (1982:14) dat "Ten grondslag van word en leer le bepaalde 

aktualiseringswyses, wordingswyses en leerwyses wat die totaal van die kind se 

persoonsmoontlikhede verteenwoordig." 

3.4.3.6 Kategoriee van die Didaktiese Pedagogiek 

Olivier (1986b:112) meld dat pedoterapie 'n didaktiese aangeleentheid is " ••• en soos enige ander 

formeel daargestelde onderwysgeleentheid, moet dit gestruktureerd en geordend verloop ten 

einde doeltreffend te wees." Die volgende ses essensies word in bestaande Opvoedkundeliteratuur 

(Basson, Oosthuizen, Duvenhage & Slabbert:1983:5; Kapp red:1991:135; Landman, Roos & 

Liebenberg:1981:208; Olivier:1986a:160) as essensies van die lesverloopstruktuur beskou: 

• Aktualisering van voorkennis 

• Probleemstelling 

• Eksposisie van nuwe leerinhoud 

• Aktualisering van nuwe leerinhoud 

• Kontrole I evaluering van nuwe leerinhoud 

• Funksionalisering van nuwe insigte 

Die navorser is van mening dat die lesverloopstruktuur effektief in pedoterapie aangewend 

behoort te word - nie net by ortodidaktiese hulpverlening nie maar ook in die "lesverloop" van 

ortopedagogiese hulpverleningsessies. Kyk in hierdie verband Olivier (1986a:160) wat demonstreer 

hoe Biblioterapie aan die hand van die onderskeie lesverloopfases toegepas word. 

In pedoterapeutiese verband moet daar altyd rekening gehou word met die feit dat in die kind se 

verhouding tot die wereld - hier spesifiek leerinhoud - word sy psigiese lewe as 'n totaliteit voltrek 

(Sonnekus & Ferreira:1986:107). Daar moet gewaak word in pedoterapie om bloot maar 

remedierende hulp ten aansien van skolastiese vaardighede te verskaf, sonder om aandag te 

skenk aan die kind as totaliteit. Die Ieser word verwys na paragraaf 3.4.3.5 ten aansien van die 

leerwyses. Die interafhanklikheid van die Didaktiese Pedagogiek, die Ortopedagogiek en die 

Sielkundige Opvoedkunde kom hieruit duidelik na vore, deurdat die kind nie slegs as 'n kognitiewe 

entiteit leer nie, maar dat die kind se affektiewe gesteldheid ook 'n direkte invloed het op die kwaliteit 
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van leer. Dit beteken nie dat die Sielkundige Opvoedkunde nie ook in interafhanklikheid staan met 

ander dissiplines van die Opvoedkunde en die Sielkunde en nog ander wetenskappe nie. 

Vander Stoep en Louw (1984:34) meld: 

"Didaktiese kategoriee moet die onderrig sodanig beskryf dat die handeling 

( onderrig) begryp en onder woorde gebring kan word. Dit beteken dat didaktiese 

kategoriee verder teruggevoer word as didaktiese kenmerke. Die feit van die 

saak is immers dat die eerste onderrigshandelinge in die lewe van 'n kind nie vir 

die eerste keer in die skool plaasvind nie. In die oorspronklike ervaring van die 

opvoeding is dit opvallend dat die kind spontaan leer, dit wil se, die kind raak 

spontaan by die werklikheid betrokke of die kind wend hom spontaan tot die 

werklikheid wat hom omring. Bierdie spontane uitgaan tot die werklikheid roep 

die ouers op om ewe spontaan (dit wil se, nie formeel nie) vir die kind die situasie 

te skep waarin by kan leer." 

Met hierdie aanhaling beklemtoon Van der Stoep en Louw dat hierdie didaktiese kategoriee 

werklikhede ten aansien van opvoeding is, wat onwegdinkbaar is. Die volgende 14 essensies word 

deur Vander Stoep en Louw (1984:35) as didaktiese kategoriee beskou: 

• Ontsluiting van werklikheid 

• Leer 

• Vorming 

• Orientasie 

• Begeleiding 

• Objektivering of distansiering 

• Imperatiwiteit 

• Antisipasie 

• F ormalisering 

• Sosialisering 

• Afgrensing 

• Reduksie 

• Prestasie 

• Progressiwiteit 

Kyk Vander Stoep en Louw (1984:35) vir 'n omvattende uiteensetting van hierdie so pas genoemde 

didaktiese kategoriee. 
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Daar word met die bespreking van die kategoriee van die Didaktiese Pedagogiek afgesluit met 

Engelbrecht (1990:73) se stelling wat die verband van pedoterapeutiese hulpverlening ten aansien van 

didaktiese aangeleenthede deurtrek na die einddoel van opvoeding: 

"Selfstandigheid en verantwoordelikheid hang ten nouste saam met die 

oorkoepelende doelstelling van ortopedagogiese hulpverlening, naamlik 

begeleiding tot sinvolle volwassenheid. Dit beteken dat die kind gehelp moet 

word om uiteindelik self op die hoogste vlak waartoe hy in staat is, op affektiewe, 

kognitiewe sowel as normatiewe niveaus gestalte te gee aan die sinvolheid van sy 

bestaan." 

3.5 PEDOTERAPIE IN KRITERIALE PERSPEKTIEF 

Aangesien pedoterapie maar slegs 'n vorm van opvoedingsbemoeienis is, kan opvoedingskriteria in 

algemene perspektief deurgaans ook by die pedoterapie toegepas word. Soos aangetoon sal word, is 

die kriteria wat reeds vir die "gewone" opvoedingsgebeure daargestel is eintlik in geheel toepaslik vir 

die pedoterapie met effense aanpassing as gevolg van die besondere gesitueerdheid van die 

opvoedeling. So byvoorbeeld, geld eksplorasie as kategorie (en kriterium) vir die kind in die 

hoofstroomonderwys, die kind in buitegewone onderwys asook die kind met pedagogiese probleme. 

Daar sal telkens maar net graadverskille wees in die eksplorasievermoe of toepassing deur verskillende 

opvoedelinge. 'n Kind met buitengewoon emstige geremdhede, byvoorbeeld 'n radikale gebrek aan 

selfvertroue, se eksplorasie-ywer sal waarskynlik geringer wees as die van een wat nie 'n probleem 

met selfvertroue het nie. Die kategorie (en kriterium) eksplorasie blyk egter vir aile opvoedelinge van 

toepassing te wees. 

Die navorser is van mening dat al die so ewe bespreekte kategoriee (kyk paragraaf 3.4 .3 .1 tot paragraaf 

3.4.3.6) met vrug toegepas kan word (en toegepas behoort te word) in pedoterapie. Alhoewel die 

onderskeie outeurs klemverskille in hul onderskeie uiteensettings bet, het al hierdie genoemde outeurs 

die kategoriee daargestel met die oog gevestig op die bereiking van die opvoedingsdoel, naamlik 

behoorlike volwassenheid. 

Uit die navorsing wat die skrywer ondemeem het, blyk dit dat ten aansien van pedoterapie daar slegs 

deur Pretorius (1972:73) en Nel (1963:59) publikasies verskyn het waarin hulle van die genoemde 

kategoriee aanwend as kriteria ter evaluering van pedoterapeutiese arbeid. Die volgende stelle kriteria 

word deur Pretorius (1972:73) daargestel: 
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"• Word die kind-in-nood gesteun tot 'n betekening van die sinvolheid van sy eie 

bestaan? 

• Kom by in pedoterapie tot selfbeoordeling en selfbegrip op kinderlike niveau? 

• Word by in sy menswaardigheid raakgesien? 

• Geskied pedoterapie met die oog op die kind se uiteindelike sedelik-selfstandige 

besluitvorming en handeling? 

• Word die eis tot verantwoordelikheid aan die kind gestel? 

• Word norme en waardes in die pedoterapie gerealiseer sodat die kind hom daarmee 

kan identifiseer? 

• Is die aangeleentheid van lewensopvatting in die pedoterapie ter sprake?" 

Pretorius (1972:74) stel verder die volgende pedagogiese kriteria van Landman (sien onder andere, 

Landman, et a1:1982:115) ter evaluering van die pedoterapeutiese gebeure: 

" • Die kriterium dankbaarheid-vir-geborgenheid 

• Die kriterium waag-met-die-ander 

• Die kriterium opgawe-tot-selfbegryping 

• Die kriterium hoop-op-die-toekoms 

• Die kriterium aanspreeklikheid-vir-verhouding 

• Die kriterium opgawe-tot-ontwerp van moontlikhede 

• Die kriterium vervulling-van-bestemming 

• Die kriterium agting-vir-digniteit 

• Die kriterium vryheid-tot-verantwoordelikheid" 

Nel (1963:59) soos geinterpreteer deur Pretorius (1972:74) het pedagogiese kriteria in verband met 

die vraagstuk van pedoterapie gestel. Die kriteria vertoon anders as die van heersende denkskole, 

aangesien hulle eintlik eerder as essensiele kenmerke van geremdhede en gestremdhede beskou kan 

word. W aar pedagogiese kriteria teenswoordig eerder aandui wat die gewensde toestand by die 

opvoedeling behoort te wees, toon Nel se kriteria eintlik die ongewensde, bykans simptomatiese, 

toestand aan. Nogtans sal 'n pedoterapeut hierdie kriteria ook kan benut in 'n praktiese konteks, 

byvoorbeeld by 'n vraag soos: "Wat is die kwaliteit van die opvoedeling se gevoel van 

geborgenheid?" of: "Aanvaar die opvoedeling homself in 'n toereikende mate?" Nel noem sy 

kriteria tereg met groepsname wat 'n duidelike psigologiese inslag het eerder as kriteria met 'n 

onmiskenbaar pedagogiese inslag. Vergelyk byvoorbeeld die begrip versteurde persoonsbeeld wat 

tradisioneel prominent in die Psigologie figureer (Pretorius:1972:74). Daar moet egter onthou word 
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dat taalvorme se aanklank en betekenisse met die jare gewysig raak. So is daar selfs diegene vir wie 'n 

woord soos pedagogies al "outyds" klink. By Nel sou mens ook kon verwag dat, byvoorbeeld, 

Nommer ii.c. "Leermoeilikheid op skool" hieronder, as een van die pedagogiese kriteria vir die 

uitkenning van 'n versteurde persoonsbeeld, in die lig daarvan dat dit oor opvoeding met 'n didaktiese 

inslag in die pedoterapie handel, 'n prominente opskrif met pedagogiese subkriteria sou kon vorm. 

Vervolgens dan Nel (1963:59) se pedagogiese kriteria, wat hy deurtrek na pedoterapie: 

"I. Pedagogiese kriteria vir die uitkenning van 'n versteurde persoonsbeeld 

i. Kriteria van 'n geestelike aard: 

a. Verantwoordelikheid al dan nie. 

b. Gebrekkige gesagsaanvaarding. 

c. Swak 'funksionering' van die gewete. 

d. Swak insig in die behoorlikheidseise van die lewe. 

e. Wanbegrip van die sin van die lewe. 

f. Nie-aanvaarding van die self. 

g. Gevoel van ongeborgenheid. 

h. Gebrekkige insig in die lewenstaak of -roeping. 

i. Gebrekkige toekomsperspektief en beroepsbewustheid. 

j. Die gevoel van uitgeslotenheid uit die gemeenskap. 

k. Gebrek aan geloof. 

ii. Kriteria OJ! J!Sigiese niveau: 

a. Tekorte en I of afwykings op kognitiewe gebied. 

b. Affektiewe en drifmatige versteurings. 

c. Leermoeilikheid op skool. 

d. Versteurde sosiale verhoudinge. 

ll. Pedagogiese kriteria vir die behandeling van kinders met 'n versteurde persoonsbeeld 

i. Kriteria op geestelike niveau: 

a. Aanvaarding (van die kind). 

b. Gesagsaanvaarding ( deur die kind). 

c. Ontmoeting. 
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d. Aanvaarding van die self. 

e. Verantwoordelikheidsvorming of bewusmaking van verantwoordelikheid. 

f. Geloof. 

ii. Kriteria op psigiese niveau: 

a. Die stand van kognitiewe faktore. 

b. Die stand van die affektiewe lewe en driflewe. 

c. Belangstelling. 

d. Die somaties-psigies-geestelike wordingstand van die kind." 

Die einddoel van aile opvoeding is verantwoordelike volwassenheid. Pedoterapie is daarop gerig om 

hierdie weg na verantwoordelike volwassenheid "gladder" te maak. Dit beteken dat by die opleiding 

van die pedoterapeut, die totale spektrum van opleiding in die Opvoedkunde en al sy dissiplines 

ingesluit behoort te wees as deel van hul kursus. Die feit van "spesialisering" in die 

opvoedingsberoepe neig, volgens blyke uit die praktyk, daartoe om die terapeutiese handeling as 'n 

"hoer" en I of "vemamer" handeling met die kind te sien. Hierdie houding wat in die praktyk 

voorkom, dui bes moontlik daarop dat die perspektiewe op die variasies van die opvoedingshandeling 

tydens die opleiding van "gewone" en "gespesialiseerde" opvoeders dalk misgekyk word. 

In die Witskrif "White paper on intergrated national disability strategy" (Suid-Afrika,l997:64) 

word 'n lofwaardige aanbeveling gemaak waarin aanbeveel word dat die Nasionale Departement van 

Onderwys in samewerking met die "South African Federal Council on Disability" (SAFCD), 

universiteite en ander belanghebbendes sal saamwerk om nasionale beleidsriglyne en minimum 

norme en standaarde daar te stel vir die voorsiening van opvoedkundige rehabilitasiedienste. 

Die hoop word gekoester dat wanneer sulke rehabilitasiepogings aan die gang kom die ontologiese 

status van die mens in totaliteit ook in ag geneem sal word. Verder word die hoop ook gekoester dat 

onderwysers nie in hul opleiding net geleer sal word wie pedoterapie nodig het nie, maar ook wat 'n 

pedoterapeutiese praktyk is. In die verband dink die navorser aan 'n grondige orienteringsopleiding 

waardeur sekere hulp reeds direk deur onderwysers behartig kan word, terwyl werklik emstige en 

gekompliseerde noodhebbendes omvattende pedoterapie van spesialis-praktisyns sou kon ontvang. 

Die kursusse wat die Universiteit van Suid-Afrika tans aanbied en in die toekoms beplan, hied 'n basis 

vir beplanning van kursusse vir 'n verskeidenheid vlakke van algemene tot doktorale studie en 

opleiding in die Sielkundige Opvoedkunde en in die besonder pedoterapie. In hierdie verband is 

universiteite in die Republiek van Suid-Afrika tans besig met herstrukturering en beplanning van 

kursusse wat gerig is op die veranderende vereistes van registrasie vir sielkundiges wat vanaf 2004 
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gaan geld (Health Professions Council of South Africa:2000:2~ Veldsman:1998:4). Uit 

inligtingstukke van die Health Professions Council of South Africa (1999:3~ 2000:2) blyk dit dat 

herstrukturing aan die orde van die dag is, wat betref registrasievereistes van sielkundiges en 

aanverwante dienste. In hierdie verband word daar beplan om vanaf 1 Januarie 2004 'n nuwe 

kategorie van geregistreerde voorligters (wat in 'n spesifieke veld gekwalifiseer is, onder andere, 

psigometries, 'n spesifieke area van terapie of voorligting) daar te stel. Hierdie persone mag dan 

praktiseer na voltooiing van 'n vier jaar BPsych graad en 'n intemskap van ses maande. Ten aansien 

van registrasie as sielkundige, word daar vanaf 1 Januarie 2004 'n DPsych graad en 'n internskap van 

een jaar vereis, alhoewel aile geregistreerde sielkundiges wat voor 2004 geregistreer is in hierdie 

hoedanigheid kan voortgaan. Verder word in hierdie inligtingstukke gemeld dat die huidige kategoriee 

van sielkundiges (bedryf-, kliniese, navorsing-, opvoedkundige, en voorligtingsielkundige) nie meer 

sal bestaan nie. 'n Voortgesette professionele ontwikkelingsbeleid, waarin sielkundiges 50 punte in 

twee jaar moet verwerf ten einde registrasie as sielkundige te kan behou, word vanaf 2000 ingeskakel 

ten einde verantwoordbare werk as sielkundige te kan doen (Health Professions Council of South 

Africa:2000:4). Veldsman (1998:4) meld dat die Sielkundevereniging van Suid-Afrika nou saamwerk 

met die American Psychological Association ten einde te verseker dat kwalifikasies wat in Suid-Afrika 

en die Verenigde State van Amerika behaal word gelykwaardig is. 

3.6 SAMEVATTENDE TERUGBLIK EN VOORUITSKOU 

In die onderhawige hoofstuk is die aandag gefokus op die teoretiese fundering van pedoterapie en die 

aard en wese van die mens (in die besonder die kind) wat op pedoterapie aangewese is. Verder is daar 

klem geplaas op pedagogiese kategoriee en kriteria asook op die pedoterapeutiese aanwending van 

hierdie kategoriee en kriteria. 

Die kritiese Ieser sou sekerlik reeds opgemerk het dat, soos aangetoon, kategoriee en kriteria nie net 'n 

verduidelikende, benoemende en openbarende funksie het ten opsigte van wie en wat die mens is nie, 

maar ook hoe getoets kan word of iemand soos 'n mens behandel word of nie. Kategoriee en kriteria 

vervul ook die rol van rooi ligte langs die pad wat voortdurend waarsku dat die terapeut daarvan bewus 

sal bly dat hy met 'n mens te doen het en nie met 'n dier of ding nie. In hierdie verband dien 

kategoriee en kriteria as toetsmiddele vir die terapeut wat voortdurend moet vasstel of hy die ouer en 

die kind, asook ander belanghebbendes by die kind, op medemenslike wyse behandel en daardeur 

steeds besef dat die kind en sy probleem in die wereld is en dat die ouer steeds die primere opvoeder 

bly wat aanvullende hulp van die terapeut, as sekondere opvoeder, ontvang. By die pogings tot 

vasstelling van die verantwoordbaarheid van 'n pedoterapeutiese praktyk hoef die terapeut maar net na 
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die kategoriee te kyk om te weet watter vrae hy moet stel oor die menslikheid en etiese 

aanvaarbaarheid van sy praktyk. 

Die teoretiese fundering in hierdie navorsing berus in hoofsaak op 'n literatuurstudie asook die 

navorser se eie ervaring en kennis van die pedoterapeutiese praktyk. Ten einde te bepaal of 

verantwoordbaarheid in die pedoterapeutiese praktyk op opvoedingseise berus (en of daar byvoorbeeld 

raakgesien word dat beide die kind en die terapie steeds in totale konteks (globaal) gesien moet word, 

wei gerespekteer word deur praktisyns) sal daar vervolgens oorgegaan word tot die aanbieding van 'n 

aantal idiogramme. Deur nie 'n verkeerde idee oor die praktyk daar te stel nie, sal daar met die hulp 

van 'n verkorte idiografiese studie na die praktyk selfverskuifword sodat praktisyns op die gebied van 

pedoterapie aan die woord gestel kan word. Daar sal gepoog word om 'n beeld te verskaf van hoe 

vertroud hedendaagse praktisyns met die waarde van 'n ontologiese mensbeeld en die waarde van 

evalueringskriteria vir die pedoterapeutiese praktyk is of nie is nie. Daar sal ook gekyk word na wat 

hedendaagse praktisyns aanwend om hulle eie praktisyn-wees mee te evalueer in terme van etiese 

optrede en die keuse van die beste moontlike middele en metodes om die kind weer op 'n gladder weg 

na bereiking van die opvoedingsdoel te help begelei, dit is, na verantwoordelike volwassenheid. 



HOOFSTUK VIER 

'N IDIOGRAFIESE BLIK OP DIE PEDOTERAPEUTIESE PRAKTYK 

4.1 INLEIDING 

Daar is tot dusver in die voorafgaande hoofstukke die volgende ondersoek: daar is aan die hand van 'n 

literatuurstudie 'n historiese perspektief op die Sielkundige Opvoedkunde as wetenskap en die 

opvoedkundige sielkundige praktyk verskaf Daarbenewens is daar ook aan die hand van 'n 

literatuurstudie 'n oorsig gegee oor grondeise van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige 

terapeutiese praktyk, waarin pedoterapie in die besonder in die middelpunt gestaan het. 'n 

Fenomenologiese studie is ook aangewend om grondeise soos wat dit vanuit die opvoedingsverskynsel 

spreek aan die lig te bring. Hoewel die insigte van verskillende denkers oor grondeise veral as etiese 

aangeleenthede in die opvoedkundige sielkundige praktyk nou reeds uitgebreid bespreek is, bly dit 'n 

teoretiese blik op die aktiwiteite en arbeidstyl van opvoedkundige sielkundiges. Ten einde enigsins 

beter insig of verifikasie ten opsigte van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige praktyk te 

kan verkry, word dit deur die navorser as noodsaaklik beskou om van die teorie na die praktyk oor te 

gaan. Daar is reeds in paragraaf 1.4 oor metodologiese kwessies geskryf en redes is verskaf waarom 

voorkeur aan bepaalde metodes verleen word. Hierdie voorkeur was hoofsaaklik gebaseer op 

teoretiese insigte van 'n kwalitatiewe inslag. Aangesien hierdie navorsing hom leen tot 'n idiografiese 

ondersoek, sal met 'n kwalitatiewe ontleding van versamelde data volstaan word. 

Dit is nie die doel van hierdie proefskrif om die voor· en nadele van metodes te bespreek nie. Dit is 

egter met die oog op verantwoordelike hantering nodig om wat die onderhawige proefskrif betref 

duidelik aan te toon waarom spesifiek van die idiografiese metode gebruik gemaak word. In die 

volgende paragraaf word hierdie aspek kortliks bespreek en dit moet saamgelees word met wat reeds 

in die voorafgaande hoofstukke oor metodes in die wetenskap gese is. 

4.2 DIE IDIOGRAFIESE METODE- AARD EN DOEL 

Die woord idiografies is afgelei van die Griekse prefiks "idio" wat eie, private, persoonlike, aparte 

en onderskeidende beteken asook die Latyns·Griekse suffiks "graphicus" wat tekening of skets 

beteken (Reeler & Davey:1991:121). Idiografiese navorsing poog om die mens in sy lewensituasie te 

evalueer en te begryp (Reeler & Davey:1991:121). Daar word in die idiografiese ondersoek klem 
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geplaas op die idee dat die individu nooit maar 'n geval of objek is nie maar 'n unieke individu met 'n 

subjektiewe verhouding tussen daardie individu en mens en wereld (Kruger:1992:44). 

Onderskeid word in empiriese navorsing getref tussen nomotetiese en idiografiese navorsingsmetodes 

(Mezzich & Schmolke: 1995:228; Oosthuizen & Mulder: 1981:87; Runyan: 1983:414; Te'eni:1998: 

223). Volgens Runyan (1983:413) en Epstein (1982:92) is die terme "nomoteties" en "idiografies" 

deur Allport (1937) bekend gestel. Met hierdie terme het Allport onderskeid getref tussen navorsing 

wat fokus op algemene bevindinge tussen individue en navorsing waarin die fokus op die individuele 

persoon is. Lamiell (1998:23) beskou Windelband (1848-1915) as Allport (1897-1967) se voorganger 

en meld dat dit Windelband was wat die nomoteties-idiografiese onderskeid daargestel het. Allport het 

die woord nomoteties gebruik om die soeke na algemene wette aan te dui en die woord idiografies om 

die belang van dit wat spesifiek vir 'n bepaalde individu geld aan te dui. 

Te'eni (1998:233) interpreteer Aronow (1995) se beskouings oor nomoteties en idiografies as die 

onderskeid tussen statisties gebaseerde en tematies georienteerde benaderinge. Vir Te'eni (1998:233) 

verwys nomotetiese doeleindes na situasies waarin neutrale en normatiewe oordeel vereis word. Dit 

gaan dus hier om die gebruik van gestandaardiseerde instrumente. Daarteenoor verwys idiografiese 

doeleindes na situasies waarin 'n fenomenologiese beskrywing van die pasient se ervaring benodig 

word. 

Reeler en Davey (1991:120) stem saam dat daar twee hootbenaderings ten aansien van navorsing in 

Opvoedkunde is, naamlik die nomotetiese en die idiografiese benadering. Die nomotetiese 

benadering word deur die so pas genoemde outeurs gelyk gestel aan 'n kwantitatiewe benadering en 

die idiografiese benadering word gelyk gestel aan 'n kwalitatiewe benadering. In teenstelling met 

Reeler en Davey (1991:120) vermy Tsouk:as (1989:551) die term kwalitatiewe navorsing, wanneer hy 

verwys na idiografiese navorsing, aangesien hy kwalitatiewe navorsing beskou as 'n tipe bewys en 

nie 'n tipe navorsingsontwerp nie. 

Volgens Levine, Sandeen en Murphy (1992:410) sit die terapeut met die dilemma om terapie op 'n 

idiografiese vlak te beoefen maar sielkundige navorsing word hoofsaaklik saamgestel en georganiseer 

op 'n nomotetiese vlak. Hierdie outeurs meld: "As both practicing clinicians and teachers of 

clinical practice, we often find ourselves in a conflict between what we practice and what we 

preach. There is a notable lack of correspondence between what our students do in the clinic 

and what they read in literature". 

Hulle meld verder: 
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"The therapist, trained in the nomothetic scientific tradition, must perform the highly 

idiographic task of treating the individual." 

As 'n poging om die mens vanuit 'n totaliteitsfenomenologiese gesigspunt te verstaan, gaan dit in die 

idiografiese metode om 'n intensiewe studie van 'n individu, wat nie in die lig van statistiese 

ondersoeke, veralgemenings en oorsaak- en gevolgwetmatighede verstaan kan word nie (Kruger: 

1992:7; Oosthuizen & Mulder: 1981:87). 

Volgens McMillan en Schumacher (1997:392) word kwalitatiewe navorsing gebaseer op 'n 

naturalisties-fenomenologiese filosofie wat die werklikheid beskou as "multilayered", interaktief en 'n 

gedeelde sosiale ervaring wat deur individue geinterpreteer word. Die meeste beskrywings en 

interpretasies, aan die hand van kwalitatiewe navorsing, word deur woorde eerder as deur syfers 

gedoen (McMillan & Schumacher:1997:392). Genoemde outeurs (1997:393), meld verder dat 

kwalitatiewe navorsing 'n gevallestudie-ontwerp gebruik, wat impliseer dat die data-ontleding op een 

fenomeen of verskynsel fokus, wat deur die navorser gekies is om in diepte te kan begryp, ongeag die 

aantal deelnemers. 

In die idiografiese navorsing word die aard en inhoud van die deelnemer se bydrae ten aansien van 

betekenis, belewenisbeeld en betrokkenheid in 'n verskeidenheid van situasies bepaal en geevalueer. 

Vanuit hierdie evaluering, sistematisering en klassifisering van bevindinge - verkry deur idiografiese 

navorsing- ontstaan 'n beeld van die totale situasie van die objek of die persoon van die ondersoek 

(Davey:1989:16). 

Whittal, Goetsch en Eifert (1996:143) het 'n raamwerk saamgestel vir 'n dinamiese en idiografiese 

fenomenologiese model vir paniekaanvalle. Hierdie raamwerk is gebaseer op die aanname dat 

menslike gedrag dinamies is en nie toereikend beskryf kan word met 'n "discrete" en statiese 

klassifikasiesisteme nie. 

Volgens McMillan en Schumacher (1997:392) is die doel van kwalitatiewe navorsmg m die 

menswetenskappe om 'n sosiale fenomeen van die deelnemers se perspektiewe te begryp. Begrip 

word verkry deur die verskeie kontekste van die deelnemers te analiseer en deur deelnemers se 

betekenisse van hierdie situasies en gebeure te vertolk. Die deelnemers se betekenisse sluit in hul 

gevoelens, beskouinge, ideale, denke en aksies. 

Runyan (1983:426) vat die doel van idiografiese navorsing saam as toenemende begrip van die 

besonderhede van individue se lewens. 
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Oosthuizen en Mulder (1981:87) dui agt idiografiese wyses aan waarop die leefwereld en leefwyse 

van die individu ondersoek kan word, naamlik onderhoudvoering, gevallestudie, sielkundige 

toetsing, ekspressiewe gedrag, gesinsamestellingdinamiek, vroee herinnerings, interaksie en 

simptomatiese gedrag. Daar sal in die onderhawige studie hoofsaaklik van onderhoudvoering as 

tegniek gebruik gemaak word binne die konteks van 'n kort anamnese of toegespitste anamnese wat 

deur die respondent verskaf word. 

Runyan (1983:426) meen ook dat daar 'n verskeidenheid idiografiese metodes bestaan naamlik, onder 

meer, kwantitatiewe beskrywing wat op 'n enkele geval toegepas word, inter-individuele korrelasie 

metodes, die enkel-geval eksperimentele ontwerp, die gevallestudie en idiografiese voorspelling. 

Sandelowski (1996:526) meld dat ongeag van watter tipe kwalitatiewe metodologie of die grootte van 

die steekproef, is kwalitatiewe navorsing " ••• quintessentially about understanding an empirically 

real or constructed particular in the fullness of whatever contexts are relevant. Qualitative 

researchers try to understand things in the all-together." 

Die bruikbaarheid van die idiografiese metode word deur Epstein (1982:92) aangetoon. Hy meld dat 

verskeie van die belangrike vooruitgange in die sielkunde het idiografiese prosedures ingesluit, soos, 

onder meer blyk uit die bydraes van Pavlov, Freud, Skinner en Piaget. 

Soos reeds gemeld in hierdie paragraaf word die gevallestudie as een van die wyses van idiografiese 

navorsing beskou. Reeler en Davey (1991:122) meld dat 'n aantal outeurs van die term gevallestudie 

gebruik maak eerder as van die term idiografiese navorsing. Volgens McMillan en Schumacher 

(1997:394) hied gevallestudie-ontwerp as gevolg van die metode se buigbaarheid en aanpasbaarheid 

in 'n groot verskeidenheid kontekste, prosesse en mense, van die bruikbaarste metodes wat in 

opvoedkundige navorsing bestaan. Verder meld die genoemde outeurs dat die impak van kwalitatiewe 

navorsing op opvoedkundige navorsing dinamies is, want die ontwerp laat navorsers toe om te ontdek 

wat die belangrikste vrae is om oor die onderwerp te stel en wat die betekenisvolste onderwerpe is in 

Opvoedkunde om empiries nate vors. 

Daar bestaan geen navorsingsmetode wat in alle opsigte aan al die e1se van wetenskaplike 

verantwoordbaarheid voldoen nie. Alhoewel elke navorsingsmetode sekerlik sterk punte of voordele 

bo ander navorsingsmetodes het, besit elke navorsingsmetode ook leemtes of tekortkominge. In 

hierdie verband beweer E.F. Landman (1990:71) dat die kwantitatiewe navorsingsmetode nie daarin 

slaag om die menslike bestaanswyse se vele fassette en dus ook die opvoedingswerklikheid voldoende 
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weer te gee nie. Sy meld egter verder dat by kwalitatiewe navorsing daar wetmatigheid en 

voorspellingsmoontlik:hede ontbreek. Volgens E.F. Landman (1990:71) word dit tans allerwee aanvaar 

dat geen enkele navorsingsparadigma al die vrae wat ontstaan in die Opvoedkunde, kan beantwoord 

nie. Verder beweer E.F. Landman (1990:71) dat die geldigheid van navorsingsbevindinge in die 

Opvoedkunde verhoog kan word deur verskillende metodes te kombineer. 

Volgens Tsoukas (1989:555) en Runyan (1983:420) besit die idiografiese metode, spesifiek 

gevallestudie, 'n lae eksteme geldigheid, dit wil se veralgemening van bevindinge kan nie gedoen 

word nie. Hieruit volg vir Tsoukas dat die gevallestudie slegs bruikbaar is vir navorsing van plaaslike 

oorsake en daarom nie geldig is vir algemene teoretiese eise nie. Tsoukas noem 'n verdere 

tekortkoming, naamlik, dat die gevallestudie gewoonlik die aanvangsfase van 'n navorsingsprogram is, 

gerig op beter begrip van die fenomeen wat ondersoek word. Die navorser is egter van mening dat 

daar ook dikwels 'n nomotetiese studie ondemeem word en daama 'n gevallestudie gedoen word, ten 

einde in meer diepte in die navorsingsprobleem te delf Volgens Tsoukas (1989:555) kan hierdie 

aanvangsfase opgevolg word deur nomotetiese fases en roetes ten einde "empirical law-like 

correlations" te verkry. Daarteenoor toon Epstein (1982:92) aan dat: "Idiographic research has the 

advantage that it can both provide information on the organization of variables within an 

individual and eludicate psychological processes." 

Cawley (1993:155) beskou die Psigiatrie as beide 'n idiografiese en nomotetiese dissipline. Hy meld 

dat beide die idiografiese en nomotetiese beskouings altyd erken behoort te word. Die navorser is van 

mening dat beide die idiografiese en nomotetiese beskouinge ook in die Opvoedkunde, die Sielkunde 

en die Sielkundige Opvoedkunde noodsaaklike komponente is, tewens, dit geld vir aile 

menswetenskappe. 

Volgens Epstein (1982:92) het die idiografiese metode die nadeel dat die "generality" die mate van 

algemeenheid van die bevindinge, onbekend bly. Vir Runyan (1983:421) is 'n verdere nadeel van die 

idiografiese metode dat dit nie bruikbaar is om hipoteses te toets nie, maar slegs bruikbaar is vir die 

generering van hipoteses. Runyan meld ook 'n verdere nadeel van die idiografiese metode, naamlik 

dat dit onmoontlik is om van elke individu 'n idiografiese studie te ondemeem. Aan die ander kant is 

dit ook onmoontlik om van "elke" individu 'n nomotetiese uitslag te kry.Vir Tsoukas (1989:559) het 

die idiografiese metode 'n epistemologies geldige posisie, wat die gevolg is van die onderskeid tussen 

algemene wette en empiriese veralgemenings teenoor ware strukture, ware gebeurtenisse en ervaarde 

gebeurtenisse. 
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Runyan (1983:428) meld dat die gevallestudie wetenskaplike waarde het aangesien dit ongetwyfeld 

bruikbaar is vir die beskrywing van spesifieke besonderhede van persone en hul omstandighede, vir 

die verkryging van verduidelikings en interpretasies van individue se ervaringe, vir die aanbieding van 

patrone en neigings in die individuele geval, wat bruikbaar is vir die maak van voorspellings, asook vir 

die data wat verkry word oor die individu wat bruikbaar is in begeleidende intervensiepogings. 

Volgens Franck (1982:15) is idiografiese kennis van die individuele persoon van uiterste belang in die 

werk van, onder meer, sielkundiges aangesien dit net die individu is met wie hierdie sielkundiges in 

die praktyk werk. 

Aangesien dit nie die doel van hierdie navorsing is om die idiografiese metode en al die onderskeie 

idiografiese wyses breedvoerig te bespreek nie word daar tans volstaan met die beskouing van Kiesler 

(1981:212) wat die noodsaaklike en wettige plek van die gevallestudie-ontwerp (en daarmee ook die 

idiografiese metode) in die praktyk en wetenskap van Psigoterapie beklemtoon. Die navorser is van 

mening dat hierdie beskouing van Kiesler ook geldig is vir die Sielkundige Opvoedkunde en die 

opvoedkundige sielkundige praktyk. Vervolgens sal daar oorgegaan word tot die bespreking van die 

wyse waarop die idiografiese metode in hierdie navorsing aangewend is. 

4.3 DIE BESONDERE IDIOGRAFIESE METODE WAT IN BIERDIE NAVORSING 

AANGEWEND IS 

Die doel van die idiografiese navorsing in hierdie studie is om 'n beeld te verkry van opvoedkundige 

sielkundiges se beskouing van grondeise van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige praktyk 

met besondere verwysing na pedoterapie. Die idiogramme word nie op 'n uitgebreide wyse 

weergegee nie, maar in verkorte formaat met die oog op voorkoming van onnodige lywigheid. 

Onderhoude is gevoer met opvoedkundige sielkundiges, ten aansien van die grondeise van 'n 

verantwoordbare opvoedkundige sielkundige praktyk, met besondere verwysing na pedoterapie. Die 

bevindings van die idiografiese ondersoek word deur idiogramme A-H (kyk paragraaf 4.5) weergegee. 

Hierdie idiogramme is, soos reeds vermeld, 'n samevatting van die werklike onderhoude wat met 

opvoedkundige sielkundiges gevoer is. Die onderhoude is nie woord-vir-woord in die idiogramme 

weergegee nie, aangesien herhalings, onverstaanbare uitsprake, grammatikale verwarring deur 

redigering uitgeskakel is, sonder om essensiele aspekte volgens die doel van die onderhoud te laat 

skade ly. 
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Die groep opvoedkundige sielkundiges wat geselekteer is, was in hoofsaak onbekend aan die navorser 

en is die groep wat vir die navorser om verskeie redes prak:ties toeganklik was en terselfdertyd as 

praktisyns sodanig gesitueerd is dat hulle wei 'n bydrae kan maak tot antwoorde waarna gesoek word. 

Hierdie bydraes kan dui op 'n uitgebreide ervaring as praktisyn of op 'n beperkte bydrae as praktisyn

insig word dikwels ook verkry uit die afwesige en nie net uit die teenwoordige nie. Die respondente is 

s6 gekies dat hul ervaring gewissel het van uitgebreide tot geringe ervaring, sodat 'n beeld van die 

gevestigde en die "nuwe" terapeut ingesluit kon word. 

Die onderhoude met opvoedkundige sielkundiges is gevoer met die oog op spontane respondering en 

was derhalwe slegs semi-gestruktureerd. Semi-gestruktureerd dui in hierdie verband op die toelating 

tot spontane gesprek oor die gestelde vrae. Daar is tydens die onderhoude 'n aantal rigtinggewende 

vrae gestel om die gesprek gemaklik te laat verloop en om tersaaklike inligting te bekom (kyk Bylae 

A). Die opvoedkundige sielkundiges kon tydens die gesprek hul eie persoonlike ervaring en opinie ten 

opsigte van die praktyk meedeel asook 'n bydrae lewer ten einde 'n ryker/dieper/meer genuanseerde 

beeld te verkry van individuele opvoedkundige sielkundiges se benaderings en beskouinge van en in 

die huidige pedoterapeutiese praktyk in die Republiek van Suid-Afrika. 

Die vrae wat tydens die onderhoudvoering gestel is, het oor die volgende aspekte gehandel wat 

verband hou met 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige praktyk in pedoterapeutiese konteks. 

• Die opvoedkundige sielkundige se mening rondom die kwessie van opleiding as opvoedkundige 

sielkundige - in die besonder as pedoterapeut 

• Die blootstelling, Ieiding en ervaring wat die opvoedkundige sielkundige tydens sy intemskap 

ontvang het - veral ten aansien van die praktyk en die toepassing van pedoterapie. 

• Die toepassing in die praktyk van teoretiese kennis ( opleidingsinhoude) van die Opvoedkunde, die 

Sielkunde en die Sielkundige Opvoedkunde. 

• Die opleiding benewens tegniese en akademiese opleiding wat die opvoedkundige sielkundige as 

terapeut nodig ag om verantwoordbaar op te tree 

• Die mensbeeld waarvolgens die terapeut diegene beoordeel met wie hy in die praktyk te make het. 

Met ander woorde, wat is die rol van menswaardigheid, digniteit, vertroue, gesag en begrip in die 

verhouding terapeut en pasient? 

• Die oorwegings, uit 'n etiese oogpunt, aangaande die "deftigheid" teenoor die "huislikheid" van 

die terapeut se werksplek. 

• Die wyse waarop die terapeut die pasient se eie vermoe inspan om met menswaardigheid te help 

bydra tot die verkryging van 'n oplossing. 

• Die terapeut se mening ten aansien van die kwessie of die etiese aspekte van 'n terapeutiese 
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praktyk aanleerbaar is of nie en hoe dit moontlik gemaak kan word dat etiese optrede nie 

kunsmatige ingrepe is nie. 

• Die mening van die terapeut ten aansien van die kwessie of daar rede tot kommer is oor die status 

van die opvoedkundige sielkundige praktyk teenoor aanverwante praktyke, soos die 

Voorligtingsielkunde en die Kliniese Sielkunde? 

• Die mate waarin die opvoedkundige sielkundige tred hou met veranderende omstandighede in die 

Republiek van Suid-Afrika sowel as in die praktyk van die opvoedkundige sielkundige. 

• Die opvoedkundige sielkundige, as terapeut, se mening ten aansien van opleiding sowel as die 

terapeut se beskouing van moontlike tekortkominge in opleidingsinhoude en die omvang van 

opleiding. 

4.4 SLEUTEL BY DIE INTERPRETERING VAN DIE IDIOGRAMME 

Tot en met die vorige subparagraaf is algemene oorwegings by die interpretering van die idiogramme 

verskaf 'n Aantal rigtinggewende vrae is gestel wat daarop gerig is om van 'n respondent te vemeem 

wat hy onder die begrippe pedoterapie, opvoedkundige sielkundige, Sielkundige Opvoedkunde, 

verantwoordbare werkswyses ensovoorts verstaan, sodat mettertyd uit die totaalsom van idiografiese 

gegewens 'n beeld verkry kan word van wat praktisyns van hul eie vakgebied dink en verwag asook 

wat hulle moontlik sou voorstel as noodsaaklike wysigings of verbeterings aan die praktyk. 

Idiogramme openbaar gewoonlik die geaardheid van 'n respondent waar die respondent deurgaans 'n 

beeld van homselfmoet gee. Hoewel die sake nie te skei is nie, gaan dit in hierdie idiogramme om 'n 

individu se siening van 'n vakgebied en 'n praktyk en nie oor die geaardheid van die respondent nie. 

Die navorser beoog om nie gevolgtrekkings oor die karakter van die respondente te maak nie, maar 

slegs oor die respondent se sienings oor die Sielkundige Opvoedkunde en oor pedoterapie. 

Van die idiogramme kan in bepaalde opsigte vir die Ieser moontlik as "onvolledig" of te klein in 

omvang voorkom. In die verband moet onthou word dat die navorser geen teoretiese aanvullings 

gemaak het nie, maar slegs probeer het om die respondent vry uit te laat praat. Die navorser is bewus 

daarvan dat 'n idiografiese studie omvattende gegewens en uiters noukeurige ordening en uiteensetting 

vereis indien dit van waarde wil wees (Haasbroek: 1982:186). Daar is so volledig moontlik onderhoud 

gevoer maar wat nie direk op die doel van die idiogramme betrekking gehad het nie, is uitgesny sonder 

om enigsins aan die opinie of standpunt van die respondent te verander. 
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Die doel van die idiografiese navorsing is soos reeds gemeld (kyk paragraaf 4.2) daarop gemik om 'n 

beeld te verkry van opvoedkundige sielkundiges se doen en late in die praktyk. 

Teen hierdie agtergrond moet die Ieser die volgende aanduidings deur die navorser as die sleutel of 

sleutels tot die interpretasie van die idiogramme beskou: 

• Aangesien die groep wat geselekteer is se lede in hoofsaak onbekend was aan die navorser, 

was die navorser nie bewus van hoe die respondente sou respondeer of waaroor bulle 

prominente uitsprake sou lewer nie. 

• Die groep is vir praktiese toeganklikheidsredes gekies en nie omdat die navorser sou dink 

dat die groep met besondere probleme of buitengewone insigte oor die opvoedkundige 

sielkundige praktyk sou beskik nie. 

• Die idiografiese onderhoude is gestruktureer met die oog op vertroulikheid en derbalwe is 

private gegewens of identifiserende besonderbede soms effens gewysig ter wille van 

vertroulikheid. Die essensie van 'n respondent se beskouings is egter onder geen 

omstandighede gewysig nie. Die navorser bet slegs waar nodig byvoorbeeld by afwyking 

van die kernsaak, die respondent "teruggebring" na 'n besondere vraag of stelling. 

• Die navorser het tydens die onderboude geen voorkeur vir bepaalde standpunte, 

vooroordele, vaste oortuigings, voorkeure vir bepaalde opleidingsinrigtings, kommentaar 

op mentors en internskapverlope laat blyk of uitgespreek nie. 

• Die navorser bet op 'n vriendelike dog ferm kliniese standpunt die respondente slegs 

aangeboor en waar nodig met bulle verlof aantekeninge gemaak. 

• Waar twyfel bestaan het met 'n respondent se bedoeling met 'n antwoord is 'n 

rigtinggewende vraag berbaal ten einde nie afwykings van die boofdoel van die onderboud 

toe te laat nie. 

• Aangesien bykans al die respondente sekere aspekte bykans woordeliks vermeld bet, is daar 

'n afsonderlike lys van aanvullende gegewens mi die idiogramme verskaf (kyk paragraaf 

4.6). 

• Opleidingsinrigtings, dit is binne en buite die Republiek van Suid-Afrika, waarvan 

sommige universiteite en ander onderwyskolleges is, is nerens by die naam genoem nie en 

die identiteit van sulke inrigtings is ook nerens ter sprake gebring nie. So byvoorbeeld, is 

oor die kwaliteit van opleiding geen onderskeid gemaak tussen die verskillende inrigtings 

me. 

• In die lig van die relatief klein getal opvoedkundige sielkundiges wat vir idiografiese studie 

beskikbaar kan wees en omdat lede van hierdie beroepsgroep mekaar dikwels goed ken, 
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was dit ook nodig om diensjare in die onderwys of in die praktyk te wysig - ook in die 

verband is aan niemand Ianger of korter ervaring wat nie die waarheid is nie toegedig nie. 

• Die spontane respondering van die respondente is soms in aanhalingstekens geplaas met die 

respondent se eie woorde, terwyl ander dele ter wille van bondigheid geparafraseer is. 

• Die navorser is bewus daarvan dat akademiese en professionele kwalifikasies deur 

verskillende tersiere onderwysinrigtings steeds in 'n bepaalde styl en volgorde aangegee 

word - min of meer volgens die voorkeure van elke betrokke inrigting. K walifikasies by 

die idiogramme word daarteenoor in chronologiese volgorde verskaf sodat die opbou van 

ervaring en kennis deur die respondent ook uit die kwalifikasies afgelei kan word. So kan 

mens byvoorbeeld sien dat 'n respondent met 'n gewone onderwysdiploma later 'n eerste 

graad voltooi het en nog later 'n hoer onderwysdiploma en verdere nagraadse kwalifikasies 

behaal het. 'n Voorbeeld in die verband isBA, HOD, BA(HONS)(Sielkunde), BEd, MEd, 

DEd,DipRO. 

Vervolgens sal daar oorgegaan word tot die aanbieding van agt idiogramme van deelnemende 

opvoedkundige sielkundiges. 

4.5 ENKELE IDIOGRAMME UIT DIE PRAKTYK VAN OPVOEDKUNDIGE 

SIELKUNDIGES 

4.5.1 Idiogram A 

i) Identifiserende besonderhede 

Respondent A 

Kwalifikasieslopleiding: BA, UOD, BEd, Hons BA(Sielkunde ), MEd. 

ii) Loopbaan: Onderwyser, skoolhoof, superintendent Sielkundige Dienste, skakelhoof van 'n 

onderwysstreek en senior adjunk-hoofonderwyskundige by 'n onderwyshulpsentrum. In totaal 

27 jaar in die onderwys en daama tot op datum, reeds vyf jaar, voltydse privaat praktisyn as 

opvoedkundige sielkundige. 

iii) Respondent se beskouings oor die opvoedkundige sielkundige praktyk 

Respondent A is van oortuiging dat die kwaliteit van die teoretiese opleiding wat hy ontvang 

het toereikend was, maar dat hy oorweldig was deur die groot hoeveelheid teorie. Hy meld dat 

hy ervaar het dat die teoretiese deel van die opleiding "te vol gedruk was", aangesien daar nie 
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voldoende tyd was om die teoretiese kennis genoegsaam m die praktyk toe te pas me. 

Respondent A is van mening dat hy meer baat sou kon vind by sy opleiding indien daar 

byvoorbeeld vir ongeveer 'n maand teoretiese inhoude bestudeer kon word en hierdie teoretiese 

kennis daarna vir ongeveer 'n maand, ingeoefen en toegepas kon word in die praktyk. Ten 

aansien van Respondent A se intemskap, meld hy, dat daar sewe sielkundiges by die instansie 

was waar hy sy intemskap gedoen het. Hy kon gereeld met hulle gesprek voer en het goeie 

Ieiding van hulle gekry. Hy noem egter dat die aantal pasiente wat hy in sy jaar van intemskap 

hanteer het, volgens hom, nie genoegsaam was nie en dat hy gevoelens van ontoereikendheid 

beleef het met betrekking tot sy praktiese ervaring. Volgens Respondent A het hy op eie 

inisiatief sommige skole genader om met van hulle leerders te werk, ten einde meerdere insig 

en kennis van die praktyk op te doen tydens sy internskapjaar. 

Respondent A meld dat hy tydens terapie vertrek vanuit sy teoretiese opleiding as raamwerk. 

Hy meld verder dat hy steeds baie oplees en navorsing doen ten aansien van pedoterapie. Hy 

verskaf teoretiese materiaal vir sommige van sy pasiente as 'n hulpmiddel ter bevestiging van 

sy advies en/of verduidelikings. Respondent A toon aan dat hy dikwels kursusse en seminare 

bywoon om sy kennis en vaardighede van die opvoedkundige sielkundige praktyk uit te brei. 

Aangaande die etiese aspekte meld Respondent A dat hy wei die etiese kode vir sielkundiges 

van die Sielkundevereniging van Suid-Afrika gebruik as 'n hulpmiddel. Hy meld egter dat hy 

nou dat hy privaat praktiseer leemtes by verskeie aspekte in sy etiek-opleiding ervaar. In die 

verband is hy tans besig met die bestudering van literatuur oor sielkundiges en die reg. 

Respondent A meen dat ten spyte van kennis van inhoude van opvoedkundige teorie soos, 

onder andere, vertroue, begryping en gesag, hy steeds 'n behoefte ervaar om meer te leer van 

sake soos, onder andere, die regte van kinders. Hy toon ook aan dat hy tydens terapie altyd 

vanaf die vertrekpunt werk dat elke mens en sy probleme uniek is. Respondent A is van 

mening dat die interieur van sy werksplek sodanig is dat dit kan hydra tot die skep van 'n 

gemaklike en rustige gevoel by pasiente. 

Ten aansien van die status van die opvoedkundige sielkundige praktyk ervaar hy dat sowel die 

publiek as mediese praktisyns en spesialiste soos, onder andere, pediaters oor die algemeen 

onvoldoende ingelig is oor die terrein van die opvoedkundige sielkundige in teenstelling met, 

onder andere, die kliniese sielkundige praktyk. Hy het ondervind, nadat hy verskeie spesialiste 

ontmoet het en doelbewus aan hulle die taak en terrein van die opvoedkundige sielkundige 

verduidelik het, hy heelwat meer verwysings en samewerking van hierdie persone gekry het. 
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Die veranderde en veranderende omstandighede in die land, die Onderwys en die Sielkunde 

laat hom 'n behoefte ervaar aan basiese vaardighede en 'n raamwerk of struktuur waarmee hy 

probleme soos, onder andere, verwerping en trauma kan aanspreek. In hierdie verband het hy 

ook gemeld dat die klemverskuiwing vanaf individuele terapie na groepsterapie uitdagings stel 

aan opvoedkundige sielkundiges maar dat weinig opleiding in hierdie verband in die verlede 

plaasgevind het. 

Hy is oortuig daarvan dat hy enersyds vir praktykdoeleindes goed toegerus is as 'n 

Afrikataalspreker vanaf moedersknie. Andersyds ervaar hy probleme om binne sy besondere 

kultuurverband begrip vir Sielkundige Opvoedkunde te ontwikkel en in sy gesitueerdheid 

amper aileen die mas moet opkom waar hy gekonfronteer word met 'n onbeheerbare massa 

pasiente. Hy word eintlik oorspoel deur al die versoeke vir vinnige optrede. Selfs skoolhoofde 

besef nie deurgaans wat die werking van 'n opvoedkundige sielkundige praktyk alles behels 

me. Hy is gesteld op deeglike instudering, navorsing en toepassing van die korrekte 

toetsprosedures en opvolgwerk - dit is tydsame arbeid en hy kan kwalik aan die eise van skole 

wat vinnige optrede wil he, voldoen. 

4.5.2 Idiogram B 

i) Identifiserende besonderhede 

Respondent B 

Kwalifikasies/opleiding: BA, HOD, Hons BA (Sielkunde ), BEd, MEd, DEd. 

ii) Loopbaan: Onderwyser vir 3 jaar, assistent sielkundige by 'n skool vir buitengewone 

onderwys, dosent aan 'n universiteit vir ongeveer 'n dekade, deeltydse opvoedkundige 

sielkundige en kliniese sielkundige vir die afgelope 15 jaar. 

iii) Respondent se beskouings oor die opvoedkundige sielkundige praktyk 

Respondent B toon aan dat sy "meer as tevrede" was met haar teoretiese en praktiese opleiding 

veral aangesien sy eers haar honneursgraad in sielkunde verwerf het voordat sy met haar 

studies in die Sielkundige Opvoedkunde begin het. Sy meld dat sy steeds baie oplees en navors 

oor haar studieterrein ten einde effektief terapie te kan doen. Volgens Respondent B mag 'n 

opvoedkundige sielkundige nooit redeneer dat hy oor voldoende tegniese en akademiese kennis 

beskik, nadat hy as opvoedkundige sielkundige geregistreer het nie. Vir haar moet 'n 
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opvoedkundige sielkundige voortdurend verder leer deur, onder andere, selfstudie en bywoning 

van kursusse. In hierdie verband meld Respondent B dat 'n opvoedkundige sielkundige, ten 

spyte van die etiese kode vir sielkundiges van die Sielkundevereniging van Suid-Afrika, 

voortdurend op hoogte moet bly van etiese en aanverwante aspekte in die opvoedkundige 

sielkundige praktyk. Respondent B toon ook aan dat sy dikwels gebruik maak van 

biblioterapie waartydens sy nagraadse teoretiese inhoude met haar pasiente deel. Sy beskou 

haarself as redelik op die hoogte met die nuutste verwikkelinge in die opvoedkundige 

sielkundige praktyk, aangesien sy toegang hiertoe het op grond van haar pos as dosent by 'n 

universiteit. Haar mening is egter dat die omstandighede in die Republiek van Suid-Afrika so 

vinnig verander en dat dit moeilik is om tred te hou met al die verwikkelinge op die terrein van 

die opvoedkundige sielkundige praktisyn. 

Respondent B het haar intemskap gedoen by 'n skool vir buitengewone onderwys nadat sy 

reeds 11 jaar ondervinding as assistent sielkundige by die betrokke skool gehad het. Sy het 

gevolglik reeds baie ervaring van die praktyk opgedoen by die betrokke skool. Oor die 

opleidingsinhoud wat tans by die betrokke universiteit, waar sy 'n dosent is, aangebied word, 

voel sy baie positief en noem dat sy geen kommer het oor die status van die opvoedkundige 

sielkundige praktisyn teenoor die ander kategoriee van sielkundige praktisyns nie. 

Sy toon aan dat haar mensbeeld saamgevat kan word in die woorde "unconditional positive 

regard." In terapie plaas sy ook besondere nadruk op aspekte soos die individu se unieke 

betekenisgewing, digniteit, integriteit asook die eksteme verwysingsraamwerk van die pasient. 

Vir haar gaan dit aangaande die etiese om haar geloof in die goedheid van mense, haar respek 

vir mense sowel as die waardigheid van mense. Haar spreekkamer is sodanig ingerig dat dit 

kan hydra tot 'n gemaklike en warm atmosfeer tussen terapeut en pasient. 

Ter verbetering van die praktyk stel sy voor dat "terapeute gereelde opknapping van akademiese 

en praktiese werk" behoort te verkry ten einde as praktisyns goeie diens te kan lewer. Sy is ook 

van oortuiging dat studente in hul opleiding meerdere geleenthede moet kry om praktiese 

ervaring op te doen. 

4.5.3 Idiogram C 

i) Identifiserende besonderhede 

Respondent C 
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Kwalifikasies/opleiding: BCom, THOD, BEd, DipMBD, MEd, DEd. 

ii) Loopbaan: Uitgebreide onderwyservaring, waaronder 6 jaar hulpklasonderwyser, dosent aan 

'n universiteit vir 15 jaar, deeltydse opvoedkundige sielkundige praktisyn vir ongeveer reeds 'n 

dekade. 

iii) Respondent se beskouings oor die opvoedkundige sielkundige praktyk 

Respondent C toon aan dat sy "baie tevrede" is met die opleiding wat sy ontvang het. Sy 

ervaar dat sy in haar opleiding 'n goeie raamwerk gekry het waaruit sy terapie kan toepas. 

Volgens haar is daar in haar opleiding baie klem geplaas op onderhoudvoering - iets wat sy 

met vrug in die praktyk aanwend. Sy beskou haar teoretiese opleiding as "deel van 'n mens", 

wat later outomaties in funksie kom tydens die toepassing van terapie. Respondent C is van 

oortuiging dat sy tydens haar internskapjaar (by 'n kliniek van 'n onderwysdepartement) nie 

genoegsame blootstelling gekry het nie. Sy beskou die pasiente met wie sy werk elkeen as 'n 

"individu - op sy eie." Respondent C se mensbeeld berus op die beskouing dat elke pasient as 

persoon 'n unieke betekenisgewing het en dat daar begrip vanaf die terapeut behoort te wees vir 

aspekte soos kulturele en persoonsverskille. Tydens diagnose en terapie probeer sy altyd om 

objektief te wees en haarself en haar persoonlike sienings op die agtergrond te hou. Vir haar is 

dit van die uiterste belang om nie slegs "toetse af te neem nie", maar om altyd die resultate met 

die pasient, soos toepaslik, te bespreek ten einde as opvoedkundige sielkundige resultate 

duideliker te kan verstaan. Sy noem in die verband dat tellings wat 'n pasient in 'n sekere 

item/toets behaal, altyd met omsigtigheid geinterpreteer behoort te word. Vir haar behoort 'n 

pasient 'n belangrike bydrae te lewer in die hantering van sy probleme tydens terapie. 

Vir Respondent C is die terapielokaal se uitnodigende aard essensieel. Sy is van mening dat 

die pasient deur die interieur van die lokaal welkom moet voel. In haar praktyk het sy 

doelbewus kleure gekies wat aan die pasient 'n gevoel van warmte en "gemaklik voel" gee. 

Ten aansien van 'n etiese kode beweer sy dat sy die etiese kode vir sielkundiges wat bestaan 

(saamgestel deur die Sielkundevereniging van Suid-Afrika) wel benut, maar dat sy 'n behoefte 

het aan 'n etiese kode spesifiek vir opvoedkundige sielkundiges waarin klem geplaas behoort te 

word op morele en menslikheidsaspekte. 

Respondent C is oortuig daarvan dat daar geen rede tot kommer bestaan, wat betref die status 

van die opvoedkundige sielkundige praktyk, in vergelyking met aanverwante praktyke, soos die 
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Voorligtingsielkunde en die Kliniese Sielkunde nie. In hierdie verband het sy gemeld dat daar 

in haar opleiding as opvoedkundige sielkundige baie klem geplaas is op "guidance and 

councelling" aangesien 'n opvoedkundige sielkundige toegerus behoort te wees om "enige ding 

wat oor 'n kind se pad kom, byvoorbeeld, gesinsprobleme en huweliksprobleme" te kan 

hanteer. 

Sy voel baie positief oor die nuwe verwikkelinge wat daar tans plaasvind wat betref Sielkunde 

in die Republiek van Suid-Afrika, sowel as die herstruk:turering van studiekursusse in die 

Sielkundige Opvoedkunde (kyk paragraaf 3.5 ten aansien van die Health Professions Council 

se nuwe beleid). Vir Respondent C bestaan daar tans nog groot leemtes in die verantwoordbare 

aktualisering van die opvoedkundige sielkundige praktyk in sy geheel - van opleiding deur tot 

by terapie, ten spyte van wetgewing en die verwikkelinge in die Health Professions Council, 

ten aansien van die veranderende eise wat aan opvoedkundige sielkundige praktisyns gestel 

word. In hierdie verband meld sy dat daar vir haar nog verwarring bestaan oor sake soos, onder 

andere, die klemverskuiwing van individuele terapie na groepsterapie. Sy is van mening dat 

die opleiding aan universiteite nie deur 'n heeltemal nuwe opleidingsinhoud vervang moet 

word nie, maar dat daar eerder sekere komponente, ter afronding, behoort by te kom. Vir haar 

sou 'n moontlike oplossing aangaande die veranderende eise wat aan praktisyns gestel word 

wees dat die terapeut self moet kan kies of hy as gemeenskapterapeut opgelei wil word of as 'n 

privaat opvoedkundige sielkundige wat hoofsaaklik individuele terapie doen. Die opleiding 

behoort egter wat kemsake betref eenders te wees. 

4.5.4 Idiogram D 

i) Identifiserende besonderhede 

Respondent D 

Kwalifikasies/opleiding: BA, TROD, BA(Hons)(Sielkunde), BEd, MEd, DEd. 

ii) Loopbaan: Na 'n tydperk as onderwyser en daarna vir ongeveer twee dekades as dosent aan 

tersiere onderwysinrigtings, skakel Respondent D oor na voltydse arbeid as privaat 

opvoedkundige en kliniese sielkundige. Hierdie posisie beklee sy reeds vir ongeveer 'n 

dekade. 

iii) Respondent se beskouings oor die opvoedkundige sielkundige praktyk 
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Volgens respondent D is sy in die bevoorregte posisie om twee verskillende intemskappe te 

gedoen het. Sy het 'n intemskap as kliniese sielkundige gedoen en een as opvoedkundige 

sielkundige. 'n Deel van haar intemskap het sy aan 'n buitelandse universiteit gedoen. Sy is 

van oortuiging dat haar "kliniese agtergrond en ervaring" haar handig te pas kom in haar 

praktykbeoefening as opvoedkundige sielkundige. Respondent D meld dat dit haar 

"persoonlike opinie is dat daar te min klem gele is op terapie en die kliniese deel in my 

opleiding as opvoedkundige sielkundige." Sy noem in die verband, dat sy ervaar het dat die 

opleidingsinstansie die opleiding in 'n te groot mate verdeel het in afdelings "klinies", 

"opvoedkundig" en ander, maar dat die mens 'n "holistiese" of 'n totaliteitswese is. Daar 

behoort volgens haar in terapie nooit net op 'n afdeling soos byvoorbeeld didaktiese probleme 

gefokus te word nie. Sy gaan "holisties" te werk en fokus ook op die ander dimensies van die 

mens. 

Volgens haar vertrek sy in haar terapie van die standpunt dat die mens keusevryheid het. Sy 

verduidelik dat sy die "eksistensiele mensbeeld" as grondslag van haar diens aan die mens 

beskou. Vir haar is die kind tydens terapie steeds 'n mens in eksistensie- soos hy in die 

werklikheid op daardie oomblik is. Haar terapie beoog om daardie kind te ondersteun tot 

eksistensielelbestaanshoogtes wat hy nog nie bereik het nie maar kan bereik. Verder se sy dat 

sy 'n "intieme en warm atmosfeer" probeer skep deur die meubels en interieur van haar 

spreekkamer. Respondent D toon aan dat sy na haar opleiding "self ingeklim het en hard 

gewerk het aan leemtes wat sy ervaar het deur baie na te lees oor tersake onderwerpe." 

Sy is nie bekommerd oor die status van die opvoedkundige sielkundige teenoor die van 

byvoorbeeld die kliniese sielkundige nie. In die verband toon sy aan dat sodra die pasiente, hul 

gesinslede en of die verwysende persone goeie resultate sien, dit outomaties hydra "tot die 

verheffing en aansien van die Sielkundige Opvoedkunde." 

Respondent D probeer op hoogte bly met die nuutste verwikkelinge op nasionale en 

intemasionale vlak in die land, wat betref opvoedkundige en sielkundige gebied, deur oor 

relevante sake te lees, asook seminare en kursusse by te woon. Vir Respondent D is die etiese 

kode vir sielkundiges, van die Sielkundevereniging van Suid-Afrika 'n nuttige dokument as 

raamwerk vir etiese optrede. Sy is egter van mening dat daar meer nodig is as blote 

akademiese en tegniese kennis van sake soos diagnostering, terapie en etiek. Haar standpunt 

behels dat die opvoedkundige sielkundige praktisyn • n lewenslange student van die vakgebied 
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moet wees en bly. Sy meen 'n eensydige, dus nie-holistiese benadering, kan nog 'n deeglike 

praktyk, nog 'n eties-verantwoordbare bemoeienis tussen terapeut en pasient tot stand bring. 

4.5.5. Idiogram E 

i) Identifiserende besonderhede 

Respondent E 

Kwalifikasies/opleiding: BA, HOD, BEd, MED, tans besig met DEd. 

ii) Loopbaan: Onderwyser vir agt jaar, waarvan vyf jaar by 'n skool vir leer- en gedragsgeremde 

leerders, onderwysadviseur by 'n onderwyshulpsentrum van 'n onderwysdepartement vir drie 

jaar. Vir die afgelope vier jaar en tans is sy 'n "circuit manager" by 'n "Special Education 

Needs" kantoor van 'n onderwysdepartement. Daarbenewens is sy ook reeds die afgelope sewe 

jaar 'n deeltydse privaat praktisyn as opvoedkundige sielkundige. 

iii) Respondent se beskouings oor die opvoedkundige sielkundige praktyk 

Respondent E toon aan dat sy dikwels van haar teoretiese opleidingsmateriaal benut en dit weer 

oplees, wanneer sy terapiebeplanning doen. Sy is van oortuiging dat haar ervaring wat sy by 

die skool vir leer- en gedragsgeremde leerders opgedoen het haar 'n goeie kennis en praktiese 

grondslag ten aansien van die praktyk gegee het en wat sy dikwels benut in haar terapiesessies. 

Aangesien sy haar internskap gedoen het by 'n onderwyshulpsentrum, eers nadat sy reeds vyf 

jaar ervaring van leer- en gedragsgeremde leerders opgedoen het, het sy haar internskap (en 

spesifiek terapie) as "maklik" beleef en het dit vir haar bloot gevoel soos 'n voortsetting van 

haar vorige werk. 

Respondent E meld egter dat alhoewel sy altyd haar terapiesessies uit 'n teoretiese raamwerk 

beplan, die situasie dikwels sodanig verander tydens terapie dat sy haar deur die pasient laat lei 

en dan "afwyk" van haar oorspronklike terapiebeplanning. 

Sy noem dat sy "baie sensitief' te werk gaan in die bantering van kinders met gedrags- en 

ander probleme. Hierdie selfde benadering volg sy wanneer sy met 'n kind se ouers werk. Sy 

meld dat sy haar pasiente "sag benader" en hulle altyd laat verstaan dat "ten spyte van hul 

probleme is daar maniere om die probleme op te los". In hierdie verband meld sy ook dat sy 

altyd seker maak dat 'n kind met wie sy werk goed verstaan waarom sy ouers hom na haar 
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gebring het. Haar praktyk is s6 ingerig sodat haar pasiente dadelik welkom behoort te voel en 

'n gevoel van warmte beleef 

Respondent E beweer dat die gemeenskap en dikwels selfs skoolhoofde van oortuiging is dat 

kliniese sielkundiges beter gekwalifiseer is en meer in staat is om 'n kind met emosionele 

probleme te hanteer. Sy meld egter dat sy doelbewus aan mense, met wie sy in haar 

hoedanigheid as opvoedkundige sielkundige te doen kry, verduidelik "wat 'n opvoedkundige 

sielkundige doen." 

Haar huidige pos stel haar in staat om op die hoogte te bly met die nuutste verwikkelinge in die 

onderwys sowel as die veranderende omstandighede rakende die terrein van die opvoedkundige 

sielkundige. Sy noem in hierdie verband dat daar maatskaplike werkers en sielkundiges is aan 

wie sy Ieiding moet gee om terapeutiese programme saam te stel wat in groepsverband 

ingeskakel kan word. Respondent E beskou die "taalkwessie" as die enigste groot struikelblok 

wat sy in die "nuwe Suid-Afrika" ervaar aangesien sy slegs Afrikaans en Engels magtig is en 

verskeie van die leerders met wie sy te doen kry se huistaal 'n Afrikataal is en van bulle nie 

Afrikaans of Engels magtig is nie. Ten aansien van die nuwe verwikkelinge in die Health 

Professions Council, aangaande veranderde vereistes om as sielkundige te kan praktiseer meld 

sy dat daar in hierdie verband vir haar tans nog onsekerhede bestaan, maar dat sy glo die 

reelings sal eersdaags duideliker uiteengesit wees en beskikbaar wees aan sielkundiges. 

'n Aspek wat Respondent E as problematies en onvoldoende beskou ten aansien van opleiding 

is die teoretiese opleiding rondom 'n etiese kode. Sy meld ook in hierdie verband dat sy in haar 

opleiding weinig geleer het van sake soos hofprosedures, egskeiding en die regsaspekte rondom 

egskeiding. As voorbeeld in die verband meld sy dat sy al gekonfronteer was met die probleem 

van gesinne wat deur 'n egskeiding gaan, maar dat sy onseker was oor watter inligting die 

opvoedkundige sielkundige aan die onderskeie gesinslede mag deurgee en watter nie. 

As voorstel ter verbetering van die opvoedkundige sielkundige praktyk beskou sy dit as 

noodsaaklik om tydens opleiding meer klem te plaas op etiese aspekte, regsaspekte en 

hofprosedures. Sy is ook van oortuiging dat studente meer baat sal vind indien bulle 'n 

teoretiese deel van die werk afhandel (byvoorbeeld ortodidakties of ortopedagogies) en daarna 

vir 'n tydperk praktiese ervaring van die betrokke afdeling opdoen. Sy is ook van opinie dat sy 

as student te veel aan haarself oorgelaat was in die toepassing van terapie. Sy noem dat sy 'n 

behoefte gehad het aan meerdere toesig, kontrole en evaluering van die terapiesessies wat sy 
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gedurende opleiding gedoen het. Haar mening is dat sy baie meer kon geleer het van die 

praktyk indien daar meer geleenthede geskep was waar studente kon waameem hoe hul dosente 

of ander opvoedkundige sielkundige praktisyns in die praktyk terapie doen. 

4.5.6 Idiogram F 

i) Identifiserende besortderhede 

Respondent F 

Kwalifikasies/opleiding: BA, HOD, DipRO, BEd, MEd. 

ii) Loopbaan: Onderwyser, dosent by 'n onderwyskollege. In totaal ongeveer 20 jaar in die 

onderwys. Intemskap is pas voltooi en het met 'n deeltydse privaat praktyk begin. 

iii) Respondent se beskouings oor die opvoedkundige sielkundige praktyk 

Respondent F is van mening dat sy nie haar voorgraadse teoretiese kennis direk en doelbewus 

toepas in die praktyk nie. Sy meld egter dat sy haar nagraadse teoretiese kennis implementeer 

in die beplanning en toepassing van terapie. 

Respondent F het haar intemskap gedoen aan 'n hoerskool onder toesig van 'n voltydse privaat 

opvoedkundige sielkundige. Sy toon aan dat sy tydens haar intemskap 'n behoefte gehad het 

om vrae en probleme wat in die praktyk opgeduik het met haar dosente en medestudente van 

die opleidinginstansie op 'n gereelde basis (byvoorbeeld elke twee maande) te bespreek. 

Weens praktiese redes, soos onder andere, afstand en tyd het sy 'n behoefte ervaar aan 

meerdere skakeling met haar mentor, tydens haar intemskapjaar. Sy meld egter dat sy met 

groot getalle leerders in die betrokke skool waar sy haar intemskap gedoen het kon werk en 

gevolglik baie ervaring van die praktyk opgedoen het. 

Respondent F plaas besondere klem op die uniekheid van elke pasient wat sy hanteer. Sy hou 

deeglik rekening met 'n pasient se ontwikkelingtydperk - in die verband meld sy dat sy 

byvoorbeeld baie bedag is op die gevoelens en geaardheid van adolessente veral wat betref 

hulle dikwels hiperkritiese, bevraagtekenende houding. Verder noem sy dat sy doelbewus 

probeer om nie 'n kind in die nuwe millennium direk te vergelyk met haarself en haar portuur, 

toe hulle dieselfde ouderdom was as die betrokke kind nie, aangesien omstandighede heelwat 

verander het. Vir Respondent F is dit noodsaaklik dat 'n pasient self moet deel he aan die 
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aanspreek of oplossing van sy probleme. Sy plaas besondere klem op die pasient se eie 

verantwoordelikheid in sy lewe en ook in terapie, ten einde self 'n bydrae te lewer tot die oplos 

van sy probleme. 

Ten aansien van etiese aspekte beskou Respondent F haar godsdiens en waardestelsel as die 

vertrekpunt en raamwerk van hoe sy met haar pasiente te werk gaan. Sy noem egter dat sy nie 

haar pasiente beoordeel vanuit haar eie godsdiens en waardestelsel nie, maar dat sy elke 

individu se besondere opvattings en waardestelsel in ag neem en in haar terapie vertrek vanuit 

die besondere individu se verwysingsraamwerk. Sy se ook dat haar godsdiens vir haar 'n 

rigtingwyser is en direk haar mensbeeld en handelinge met 'n pasient rig. Haar mening is dat 

verskeie etiese aspekte, soos byvoorbeeld, eerbied vir menswaardigheid en begrip vir 'n ander 

se mening nie bloot aanleerbaar in tersiere opleiding is nie, maar eerder van kindsbeen af deur 

veral die primere opvoeders voorgeleef en dan geleer word 

Wat betref die interieur van haar werksplek is haar mening dat 'n huislike en warm atmosfeer 

kan hydra tot die stigting van 'n goeie terapeutiese verhouding tussen die pasient en die 

terapeut aangesien die pasient daardeur kan ervaar dat dit 'n aangename en gemaklike 

omgewing is om in saam te werk. 

Respondent F beskou haarself nie as 'n terapeut wat slegs met kinders werk nie. Sy beskou 

haarself, op grond van haar opleiding as beide 'n opvoedkundige sielkundige en 'n 

voorligtingsielkundige. Sy is van oortuiging dat daar nie rede tot kommer bestaan aangaande 

die status van opvoedkundige sielkundige teenoor ander kategoriee van sielkundiges nie, maar 

dat die publiek tog onseker is oor die beroepsveld van die opvoedkundige sielkundige. 

Met betrekking tot die huidige verwikkelinge in die Sielkunde sowel as die onderwys glo sy 

dat die nuwe onderwyskurrikulum vir skole nie 'n probleem in die Republiek van Suid-Mrika 

is nie. Sy het uit ervaring geleer dat die onderskeie landstale en kulturele verskille, terapie 

bemoeilik, aangesien daar weinig klem in opleiding geplaas is op "kultuur-vriendelike" 

ondersoekmedia en terapie en aangesien hierdie media tans uit 'n beperkte verskeidenheid 

bestaan. 

Sy stel voor dat ter verbetering van opleiding sowel as van die praktyk "meer direkte riglyne" 

daargestel behoort te word aangaande die bantering van sekere algemene probleme wat in die 

praktyk hanteer moet word, soos byvoorbeeld molestering en egskeiding. 
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i) Identifiserende besonderhede 

Respondent G 
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Kwalifikasies/opleiding: BA, Hons BA(Sielk:unde), TROD, MEd, DEd. 

ii) Loopbaan: Onderwyser, onderwysadviseur by onderwyshulpsentrum en kinderleidingkliniek, 

senior adjunk-hoofonderwyskundige. In totaal meer as drie dekades in die onderwys. 

iii) Respondent se beskouings oor die opvoedkundige sielkundige praktyk 

Respondent G beweer dat daar in sy nagraadse opleiding geen vorm van opleiding in terapie 

was nie. In die onderwyshulpsentrum waar hy werksaam was, was daar volgens hom eers in 

1975 aandag begin skenk aan opleiding in terapie. Hy noem dat daar aanvanklik in die 

onderwyshulpsentrum klem geplaas is op die opleiding van onderwysadviseurs om behoorlik te 

kan diagnoseer. Daarna is doelbewus en intensief te werk gegaan in die opleiding van 

onderwysadviseurs as terapeute. 

Hy toon aan dat hy van die eerste persone was wat as opvoedkundige sielkundige geregistreer 

het en dat hy kon registreer op grond van sy beroepsgeskiedenis en nie na afloop van 'n 

spesifieke internskap nie. 

Vir Respondent G was sy doktorsgraad 'n poging om meerdere kennis te bekom rakende 

terapie. In die verband is hy van oortuiging dat die vorm van terapie wat 'n terapeut benut by 

sy "persoonlikheid en geaardheid moet pas" ten einde effektiefte kan wees. Hy plaas ook klem 

daarop dat die geaardheid en gesitueerdheid van die pasient deeglik in ag geneem moet word in 

die beplanning van terapie. 

Hy toon aan dat hy sy mensbeeld baseer op aspekte soos, onder andere, medemenslikheid, die 

liefde van die saak, begrip, deernis en die pasient se eie verantwoordelikheid. Verder plaas hy 

in terapie besondere klem op die aandeel wat die pasient self het in die oplos van probleme. 

Tydens terapie is dit vir hom ook belangrik dat "absolute vertroulikheid" die basis is waarop 

terapie gebou word. Dit gaan vir hom in terapie om "'n deur wat die kind ontsluit" en waarin 

die kind vertroue in die terapeut moet he ten einde baat te vind by terapie. In hierdie verband 
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meld Respondent G dat hy doelbewus sy terapielokaal s6 ingerig het om 'n pasient welkom en 

op sy gemak te laat voel. Hierdie "gemaklike" en warm atmosfeer van die terapielokaal, kan 

volgens hom 'n bydrae I ewer in die stigting van 'n terapeutiese verhouding. 

Respondent G beskou sy teoretiese kennis as die onderbou van aile handelinge in die praktyk. 

Hy is van oortuiging dat terapie nie doeltreffend uitgevoer kan word sonder 'n deeglike 

teoretiese onderbou nie. Hy beskou ook die etiese kode vir sielkundiges van die 

Sielkundevereniging van Suid-Afrika as 'n riglyn vir die etiese optrede van sielkundiges. Sy 

eie lewensopvatting en beginsels vorm vir hom die vertrekpunt van sy etiese raamwerk 

waarmee hy met die medemens omgaan. 

Die Respondent meen dat oorhaastige wys1gmgs van bestaande strukture en inhoude 'n 

nadelige uitwerking op opvoedkundige sielkundige praktisyns kan he. Hy meen dat nuwe 

planne in verband met Sielkundige Opvoedkunde se posisie binne die Sielkunde netso 

onsekerheid skep by terapeute as wat die skielike uitfassering van kurrikulum 2005 vir 

opvoeders oor die algemeen veroorsaak. 

Vir Respondent G bestaan daar verskeie problematiese kwessies in die nuwe onderwysstelsel 

sowel as die terrein van die opvoedkundige sielkundige praktisyn. In hierdie verband noem hy 

dat kwessies soos moedertaalonderrig, tuisonderrig en kulturele verskille gereeld na vore kom 

in sy werk. Hy toon ook aan dat hy op die hoogte bly met nuwe verwikkelinge deurdat hy die 

geleentheid kry in sy werksopset om simposiums en seminare byte woon. 

4.5.8 Idiogram H 

i) Identifiserende besonderhede 

Respondent H 

Kwalifikasies/opleiding: BA, HOD, BEd, MEd. 

ii) Loopbaan: llf2 jaar onderwyser, tans besig met die laaste twee maande van internskap. 

iii) Respondent se beskouings oor die opvoedkundige sielkundige praktyk 

Hierdie respondent word hier ingesluit ten spyte van baie min ervaring. Die rede is dat haar 

opleiding vars en onlangs was - tewens sy is steeds besig met haar internskap. Die huidige 

opleidingsinhoude is dus nog nuut en vars. 
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Respondent H is van mening dat haar teoretiese en "tegniese" opleiding (onder andere, 

inskakeling van media) toereikend was. Sy is egter van mening dat sy tydens haar intemskap, 

waarmee sy tans besig is, 'n behoefte het aan meerdere skakeling met die universiteit waar sy 

haar meestersgraad behaal het. Aangesien sy haar internskap by 'n skool doen, het sy weinig 

kontak met ander opvoedkundige sielkundiges. Alhoewel sy kontak het met haar mentor ( wat 

'n privaat praktisyn is), beleef sy dat as gevolg van praktiese redes hierdie kontak nie dikwels 

genoeg kan plaasvind nie. Sy begryp dat aan die kant van mentors daar ook probleme is, omdat 

hulle nie groot stukke van hul privaat praktyk se tyd kan afstaan nie. Respondent H is dankbaar 

vir verskeie dosente wat in haar opleiding doelbewus praktiese riglyne, uit hul eie ervaring van 

die praktyk, met haar gedeel het. In hierdie verband het sy byvoorbeeld gemeld dat sekere 

dosente aandag bestee het aan die praktiese kwessies soos rekeninge in 'n privaat praktyk asook 

mededelings vanaf dosente van geslaagde, praktiese wenke in die toepassing van pedoterapie. 

Oor teoretiese opleiding meld sy dat haar teoretiese kennis die vertrekpunt vorm waaruit sy 

terapie doen. Sy toon aan dat aspekte soos, onder andere, ontmoeting, vertroue en 'n 

aanvaardende atmosfeer vir haar prominent figureer wanneer sy met terapie besig is. Vir haar 

staan sake soos selfkonsep en selfaktualiseing ook sentraal in terapie. Haar terapie word gerig 

deur die einddoel van opvoeding voor oe te hou, naamlik selfaktualisering en verantwoordelike 

volwassenheid. Vir haar is dit essensieel dat die kind in homself moet glo en moet weet wie hy 

is. Sy meld ook dat sy altyd met 'n "eksterne verwysingsraamwerk" haar pasiente se probleme 

hanteer. Hiermee bedoel sy dat sy haar eie gevoelens, opinies, waardestelsel en godsdiens 

"eenkant plaas" en poog om hulp te verleen deur na die pasient se probleme te kyk binne sy eie 

verwysingsraamwerk. Respondent H beweer verder dat sy geduldig en met respek vir 

menswaardigheid met elke individuele pasient te werk gaan tydens pedoterapie. 

Respondent H is van mening dat daar nie genoegsame aandag aan etiese kwessies in haar 

opleiding geskenk is nie en dat sy 'n behoefte ervaar aan meerdere kennis in hierdie verband. 

Sy toon aan dat sy die etiese kode vir sielkundiges benut as 'n raamwerk vir haar etiese optrede 

tydens terapie, maar dat daar volgens haar heelwat leemtes ten aansien van etiek en 

verantwoordbare optrede tydens terapie is, wat nie in hierdie kode na vore kom nie. 

Ten aansien van die status van die opvoedkundige sielkundige praktyk teenoor aanverwante 

praktyke, soos die Voorligtingsielkunde of die Kliniese Sielkunde het sy geen kommer nie. 

Sy is besonder positief oor die benaming opvoedkundige sielkundige, aangesien sy van mening 
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is dat hierdie benaming dikwels vir ouers en kinders minder bedreigend klink as die benaming 

kliniese sielkundige. Vir haar is dit ook belangrik dat die terapielokaal 'n atmosfeer van kalmte 

en rustigheid by die pasient moet teweegbring. Sy voel dat 'n "kliniese en koue kantoor" kan 

hydra tot spanning en terughoudendheid by die pasient. 'n Verdere aspek van opleiding wat vir 

haar gebrekkig was, is die bantering van pasiente uit ander kultuurgroepe as sy self Sy se in 

die verband dat sy nie voorberei is vir die toepassing van terapie en die afneem van toetse in die 

"nuwe Suid-Afrika" nie. In hierdie verband meld sy dat daar in haar opleiding slegs media in 

haar moedertaal ingeoefen en ingeskakel is. Sy beweer ook dat Afrikaanssprekende studente 

byvoorbeeld skolastiese evalueringstoetse slegs in Afrikaans ingeoefen het en die Engelse 

studente het dit weer slegs in Engels ingeoefen. 

4.6 AANVULLENDE GEGEWENS BY DIE INHOUD VAN DIE IDIOGRAMME 

By die opstel van die idiogramme het dit geblyk dat sekere aspekte oor .en oor eenders deur 

respondente vermeld is. Benewens die gegewens wat verskaf is, in die agt idiogramme is die aantal 

"eenderse" aspekte wat deur bykans elke respondent vermeld is so baie dat dit tot groot herhaling in 

die idiogramme sou lei indien hulle telkens (of dan elkeen agt keer) vermeld sou word. Ten einde 

sodanige herhaling uit te skakel word die relevante eenderse aspekte vervolgens as aanvullend tot die 

agt idiogramme vermeld. Die aspekte wat vervolgens genoem word, het bykans soos refreine by die 

agt respondente te voorskyn getree: 

• Daar is onsekerheid oor beplande individuele en groepsterapie. 

• Daar bestaan onsekerheid oor hoe om teorie en praktyk te versoen. 

• 'n Etiese kode of 'n credo word eenparig voorgestaan maar voorstelle oor die inhoud 

daarvan word nie eintlik deur die respondente aangebied nie, selfs al is hulle daarom gevra. 

• Die etiese kode van die Sielkundevereniging van Suid-Afrika word deur die meeste 

respondente as 'n belangrike rigtingwyser beskou. 

• 'n Algemene klagte is dat, onder andere, skoolhoofde, onderwysers, ouers, geneeshere en 

die algemene gemeenskap swak ingelig is oor die taak en terrein van die opvoedkundige 

sielkundige. 

• Elke respondent het een of ander etiese vertrekpunt of mensbeskouing. 

• Die sogenaamde "nuwe Suid-Afrika", veranderde bestuurstrukture m die onderwys, 

kulturele voorkeure, eise wat deur verskillende kultuurgroepe gestel word, massas pasiente, 

gebrekkige of geen vermoe met Afrikaans en Engels by Afrikataalsprekers, sowel as 

gebrekkige of geen vermoe met 'n Afrikataal by Afrikaans- ofEngelssprekendes blyk byte 

dra tot gevoelens van ontoereikendheid by van die terapeute. 
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• Junior terapeute en gevorderde terapeute beida die feit dat gedurende hul opleiding en 

internskappe diepgaande praktiese ervaring en Ieiding ontbreek het. 

• Daar is 'n duidelike trek van medemenslikheid en deemis vir die pasient en sy ouers by 

elkeen van die respondente. 

• Intensiewe leeswerk en bywoning van kursusse en seminare is 'n algemene tendens by 

meeste van die respondente. 

• Die afwesigheid van evalueringskriteria vir 'n verantwoordbare en verantwoordelike 

pedoterapeutiese praktyk word as 'n emstige tekortkoming beskou. 

• Daar bestaan meningsverskille oor die gebruik van die terme pasient, klient, 

hulpbehoewende, geremde en gestremde - die respondente is oor die algemeen tevrede met 

die term pasient en klient, hoewel besware teen die term klient vermeld word aangesien dit 

so 'n besigheidsklank het. Pasient is vir sommige terapeute weer 'n bietjie "erg", aangesien 

dit aan 'n siektetoestand herinner. Eenvormigheid in die verband bestaan nie. 

4.7 GEVOLGTREKKINGS fiT IDIOGRAMME A TOT H 

Uit 'n kwalitatiewe oogpunt blyk dit dat ten spyte daarvan dat die idiogramme in verkorte formaat 

weergegee is, kan daar nogtans duidelike afleidings gemaak word uit die totaalsom van die responsies. 

Die kritiese leser sou self reeds uit die idiogramme en die aanvullende gegewens bepaalde 

gevolgtrekkings of afleidings kon maak. Vervolgens dan gevolgtrekkings spesifiek uit die idiogramme: 

• Daar is ten spyte van probleme met, onder andere, opleidingsinhoude en 'n gebrek aan 

praktiese ervaring by die aanvang van 'n praktyk positiewe houdings oor die 

pedoterapeutiese praktyk te bespeur. 

• Respondente beskou hulself meerendeels as terapeute met 'n balans tussen Sielkunde en 

Opvoedkunde. 

• Die respondente is voldoende gekwalifiseerd volgens die vereistes van die Health 

Professions Council of South Africa vir hulle taak - ten minste wat grade en diplomas 

betref- maar praktiese onderlegdheid is nie voldoende nie en word oor 'n lang tydperk in 

die praktyk self bygebring. Respondente beskou dit nie as verkeerd nie, maar ervaar 'n 

bepaalde "eensaamheid" wanneer hulle deur die werklikheid van pasiente se nood 

gekonfronteer word. 

• Die respondente handhaaf een of ander mehsrespekterende idee met 'n ideologies

godsdienstige inslag oor die aard en wese van die mens en die neem hulle in ag tydens 

terapie en onderhoude. Individuele praktisyns benut opleidingsgrondslae of selfgeskrewe 

kodes naas voorskrifte van die Beroepsraad vir Sielkunde se etiese kode vir sielkundiges 
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om hul eie praktykbeoefening te evalueer. 'n Gesamentlike nasionale etiese kode bly 

steeds 'n dringende behoefte. Hoewel die etiese kode vir sielkundiges goed benut kan word 

deur terapeute, is daar nie 'n kode wat spesifiek vir opvoedkundige sielkundige terapeute 

oor die algemeen en pedoterapeute in besonder beskikbaar is nie. In die verband word sake 

soos byvoorbeeld die waardigheid van ouers en die pasient deurgaans gerespekteer. 

• Die toesig oor en Ieiding aan studente tydens hul intemskapjare blyk volgens die 

respondente onvoldoende te wees - spesifiek ten aansien van meerdere blootstelling aan 

ervare opvoedkundige sielkundige praktisyns se wyse van terapiebeoefening asook die 

verkryging van voldoende praktiese opleidingsgeleenthede tydens hul jaar van intemskap. 

Vervolgens wil die navorser die gevolgtrekkings uit die idiogramme in kemformaat hier saamvat. 

Hierdie samevatting negeer nie die omvattendheid van die gegewens nie maar probeer om 'n sentrale 

gevolgtrekking vir praktiese doeleindes daar te stel. Die gevolgtrekking lui soos volg: Die 

opvoedkundige sielkundige praktyk met besondere verwysing na pedoterapie vertoon binne die kader 

van die navorsing wat gedoen is die karaktertrekke van 'n edele, deernisvolle beroep, waar daar met 

ems besin word oor die heil van die pasient, sy ouers, sy onderwysers en ander toepaslike persone. 

Dat daar bepaalde opleidings-, praktyks- en kundigheidsprobleme bestaan, blyk ook duidelik. 

Verbeterde opleiding, praktyksvoorligting, etiese kode-ontwerp en intensiewe opleiding aangaande die 

bestuur en beheer van rekords, finansiele state en aanverwante sake behoort aandag te geniet. Kyk in 

hierdie verband na die aanbevelings wat in Hoofstuk Vyf gemaak word. Die gevolgtrekkings uit die 

idiogramme word in Hoofstuk Vyf opgevolg met spesifieke gedagtes oor bevindings wat tot 

aanbevelings omgebou word. In Hoofstuk Vyf word die gevolgtrekkings uit die idiogramme 

gekonsolideer met gevolgtrekkings uit die res van die totale studie. 



HOOFSTUK VYF 

BEVINDINGE, AANBEVELINGS EN IMPLIKASIES VAN DIE NAVORSING ASOOK 'N 

PARTIKULIERE STANDPUNTINNAME 

5.1 INLEIDING 

In die vorige vier hoofstukke is daar gepoog om 'n beeld te verkry van wat 'n verantwoordbare 

opvoedkundige sielkundige praktyk, met besondere verwysing na pedoterapie, kan wees. Daar is 

gepoog om wetenskaplik-betroubare insigte te vind waarop 'n opvoedkundige sielkundige praktyk 

gebaseer kan word, juis om sodanige praktyk 'n verantwoordbare grondslag te kan besorg. 

Die navorser het bewus geword van bepaalde probleme in die teorie en praktyk van die Sielkundige 

Opvoedkunde en veral die pedoterapie (Hoofstuk Een). In die besonder is vermoed dat daar 

teenswoordig tekortkominge, houdings en gebeure in die opvoedkundige sielkundige praktyk bestaan 

waardeur die aansien van hierdie wetenskap en praktyk nadelig beinvloed kan word. Die 

probleemaspekte wat geidentifiseer is, wat as vermoedens gestel is en daama in diepte ondersoek is, is 

saamgevat in die volgende vrae: 

• Wat is 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige praktyk? 

• Wat is pedoterapie? 

• Watter opleiding, benewens tegniese en akademiese opleiding het die terapeut nodig om as 

praktisyn verantwoordbaar en eties op te tree? 

• Volgens watter mensbeeld beoordeel die terapeut diegene met wie hy in die praktyk te make het. 

Met ander woorde, wat is byvoorbeeld die rol van, onder andere, menswaardigheid, digniteit, 

vertroue, gesag en begrip in die verhouding terapeut en pasient? 

• Wat is die oorwegings uit 'n etiese oogpunt aangaande die "deftigheid" teenoor die "huislikheid'' 

van die terapeut se werksplek? 

• Hoe word die pasient se eie vermoens ingespan om tot menswaardigheid te help hydra in die 

verkryging van 'n oplossing? 

• Is die etiese aspekte van 'n terapeutiese praktyk aanleerbaar en hoe word dit moontlik gemaak dat 

etiese optrede nie kunsmatige ingrepe is nie? 

• Voldoen die opleidingsinhoude aan die etiese eise vir hierdie praktyk? 

• Is daar benewens die reeds vermelde beleid van die voormalige Suid-Afrikaanse Geneeskundige en 

Tandheelkundige Raad 'n spesifieke gedragskode beskikbaar vir praktisyns in die Sielkundige 
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Opvoedkunde? 

• Indien gedragskodes bestaan, is dit moontlik om hulle te konsolideer tot een gedragskode met 'n 

gefundeerde inslag? 

• Is daar rede tot kommer oor die status van die opvoedkundige sielkundige praktyk in vergelyking 

met aanverwante praktyke, soos die Voorligtingsielkunde en die Kliniese Sielkunde? 

Die probleemstellende aspekte wat so ewe vermeld is, is in Hoofstuk Een gereduseer tot 'n enkele 

probleemstelling, naamlik: Wat is die stand van etiek-onderrig vir die terapeutiese praktyk van die 

opvoedkundige sielkundige en volgens watter etiese grondslag word hierdie praktyk beoefen? Hierdie 

probleemstelling is nog verder gereduseer tot 'n sentrale doelstelling vir die studie, te wete: Die doel 

van hierdie studie is om te bepaal wat is grondeise van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige 

praktyk, met besondere verwysing na pedoterapie. Hierdie doelstelling het die totale verloop van die 

studie gerig. 

5.2 OORSIG OOR DIE NAVORSING 

In Hoofstuk Een is, naas die probleemstelling, ook begripsverklaringe van kembegrippe uit die titel 

van die proefskrif asook van relevante ander begrippe gedoen ten einde eenduidige denkinstrumente 

vir die totale bespreking te kan verkry. Uit hierdie poging het dit ook reeds geblyk hoe uiteenlopend 

opvoedkundige sielkundiges se idees oor aanvaarbare en onaanvaarbare terme is. 

Twee literatuurstudies is uitgevoer, te wete in Hoofstuk Twee en in Hoofstuk Drie. In eersgenoemde 

hoofstuk is daar nagegaan wat die literatuur se aangaande grondeise van 'n verantwoordbare 

opvoedkundige sielkundige praktyk in histories-komtemporere konteks met besondere verwysing na 

die beeld van die kind deur die eeue en die filosofiese wortels van hierdie praktyk. S6 is 'n beeld 

verkry van die verband tussen verlede, hede en toekoms van die opvoedkundige sielkundige praktyk. 

Die historiese oorsig is ook ondemeem met die oog op meerdere insig aangaande die huidige of 

kontemporere hulpverleningspraktyk aan kinders en ouers wat te kampe het met 'n problematiese 

opvoedingsgesitueerdheid. 

In Hoofstuk Drie is daar 'n literatuurstudie gedoen van 'n verantwoordelike en verantwoordbare 

pedoterapeutiese praktyk in kriteriale opvoedingsperspektief 'n Teoretiese fundering van pedoterapie 

is aan die hand van die literatuurstudie gedoen, waarin daar, onder andere, klem geplaas is op 'n 

ontleding van die begrip en idee pedoterapie, pedoterapeutiese verhoudinge, diagnostisering en vorme 

van pedoterapie. 'n Bespreking van pedoterapie en mensbeeld is verder gedoen waarin daar klem 
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geplaas is op 'n antropologiese fundering van pedoterapie. 'n Soektog na kategoriee en kriteria van 

verantwoordbare opvoeding en pedoterapie is verder gedoen met die oog op die verkryging van 

universele evalueringskriteria vir die opvoedkundige sielkundige praktyk. 

Ter opvolging van die literatuurstudie is daar, in Hoofstuk Vier aan die hand van 'n verifierende 

empiriese ondersoek gepoog om te bepaal wat die stand van die opvoedkundige sielkundige teorie en 

praktyk teenswoordig sou wees. Die empiriese ondersoek is aan die hand van onderhoude uitgevoer 

en saamgevat en weergegee in die vorm van idiogramme. Met die aanbieding van die idiogramme is 

daar gepoog om 'n beeld te verskaf van hoe vertroud hedendaagse praktisyns met die teoretiese 

grondslae van die waarde van 'n ontologiese mensbeeld en waarde van evalueringskriteria vir die 

pedoterapeutiese praktyk is of nie is nie. Terselfdertyd is gepoog om vas te stel wat opvoedkundige 

sielkundiges se praktyksbenadering is in etiese en praktiese konteks en bulle oordele oor heersende 

voorskrifte, beheermaatreels, aansien as beroepsgroep en voorstelle ter bevordering van die 

opvoedkundige sielkundige praktyk. Gevolgtrekkings uit die idiografiese studie is verskaf in Hoofstuk 

Vier. Vervolgens sal bevindinge samevattend in die totale studie verskafword. 

5.2 BEVINDINGE 

Die bevindinge wat hier volg berus op die insigte wat uit die totale studie verkry is en moet nie in 

isolasie verstaan of gelees word nie. Eerstens sal bevindinge uit die literatuurstudie verskaf word en 

daarna bevindinge uit die empiriese navorsing. Bevindinge uit 'n lang betoog kan maklik 'n 

omvattende lys word. Die bevindinge wat hier verskaf word, is enersyds samevattend en kort gestel en 

andersyds gerig deur die navorser se oordeel van wat as werklik betekenisvol beskou kan word, dit wil 

se, sake waaraan iets ter verbetering van die opvoedkundige sielkundige teorie en praktyk gedoen kan 

word. Vervolgens dan bevindinge uit die literatuurstudie. 

5.3.1 Bevindinge uit die literatuurstudie 

• Daar bestaan verskille tussen aanhangers van bepaalde ideologiese denkrigtings en bepaalde 

wetenskaplike benaderings, maar aanduidinge van diepgaande wetenskaplike gesprekke tussen 

opponerende groepe word nie gevind nie (kyk paragraaf 1.5.2; 2.2.6). 

• Die Sielkundige Opvoedkunde word deur sommige individue en ander wetenskapsdissiplines as 'n 

toegepaste en/ofminderwaardige dissipline beskou (kyk paragraaf2.2.4). 

• Daar is histories op groot skaal navorsingsbydraes gelewer oor die pstge van die mens as 

volwassene, maar aangaande die kind blyk daar 'n groot gebrek te wees, veral ook wat betref 'n 
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gefundeerde kinderantropologie (kyk paragraaf2.2.2; 2.2.4). 

• Daar bestaan nie eenstemmigheid nie - en selfs verwarring - tussen opvoedkundige sielkundige 

praktisyns asook onder onderskeie opleidingsinstansies oor benaminge en begrippe in die 

Sielkundige Opvoedkunde (kyk paragraaf 1.5 .2). 

• In die vorige bedeling se blanke onderwys, soos in die historiese oorsig aangetoon is, is 'n 

duidelike voorkoms van benutting van opvoedkundige sielkundige terapeute, terwyl dit vir die 

agtergeblewe gemeenskappe bykans 'n vreemdsoortige aktiwiteit was (kyk paragraaf 2.2.5). 

• 'n Besondere invloed op die Sielkundige Opvoedkunde word uitgestraal vanuit die Anglo-Saksiese 

milieu terwyl die Europese standpunte dikwels tweede viool moet speel (kyk paragraaf2.2.6; 2.3). 

• Daar bestaan 'n etiese kode vir sielkundiges, uitgegee deur die Sielkundevereniging van Suid

Afrika. Die kind as sodanig geniet nie aandag in hierdie kode, op s6 'n wyse dat aangetoon word 

dat daar respek is vir die eiesoortigheid van die kind se psigiese lewe of die noodsaaklikheid van 'n 

kinderantropologie nie (kyk paragraaf2.2.5). 

• Daar is bevind dat daar welliteratuur beskikbaar is waaruit die opvoedkundige sielkundige nuttige 

wenke kan verkry oor etiese optrede in terapeutiese situasies. Direkte riglyne spesifiek vir die 

opvoedkundige sielkunqige was egter nie geredelik beskikbaar nie (kyk paragraaf 1.1; 3.4 tot en 

met 3.5). 

• Daar is kategoriee en kriteria in opvoedingsperspektief beskikbaar wat aangewend kan word as 

evalueringsmiddele vir opvoedkundige sielkundiges in 'n teoretiese en praktiese konteks. 

Universele evalueringskriteria, spesifiek aangaande die opvoedkundige sielkundige praktyk, kon 

egter nie deur die onderhawige navorsing gevind word nie (kyk paragraaf3.4 tot en met 3.5). 

• Ten spyte daarvan dat verskeie outeurs van die "ou skool" uitgebreide bydraes gelewer het op die 

gebied van kategoriee en kriteria, word dit teenswoordig toenemend gelgnoreer of afgeskryf. Dit 

blyk egter dat daar nie plaasvervangende literatuur is aangaande kategoriee en kriteria as 

hulpmiddel of rigtingwyser om opvoedingsprobleme en pedoterapeutiese gebeure mee te beoordeel 

nie (kyk paragraaf 1.1; 2.2; 3.4 tot en met 3.4.3.6). 

5.3.2 Bevindinge uit die empiriese studie 

Die volgende bevindinge is uit die idiografiese navorsing verkry: 

• Sommige respondente is optimisties oor die toekoms van die opvoedkundige sielkundige praktyk 

en verwelkom ook voorgestelde nuwe opleiding in die Sielkundige Opvoedkunde en deelname aan 

gereelde werkswinkels, seminare, ensovoorts as wyse van voortgesette professionele opleiding 

(kyk paragraaf 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4) 
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• 'n Gebrek aan praktiese opleiding en meerdere blootstelling aan die praktyk in die opleidingsjare 

sowel as in die internskapjaar was 'n klagte by van die opvoedkundige sielkundiges (kyk paragraaf 

4.5.t 4.5.2~ 4.5.3~ 4.5.4~ 4.5.5~ 4.5.6~ 4.5.7~ 4.5.8). 

• Die inhoud van grade en diplomas vertoon volgens respondente (kyk paragraaf 4.5.1~ 4.5.2~ 4.5.3~ 

4.5.4~ 4.5.5~ 4.5.6~ 4.5.7~ 4.5.8) gelykluidende wenke en grondslae, maar albei het gebreke ten 

opsigte van die reeds vermelde praktiese opleiding en moontlike oorheersing van teoretiese 

opleiding. Die inhoud van opleiding het leemtes vir respondente getoon, veral wat die eis van 

veranderende omstandighede in die Onderwys en in die opvoedkundige sielkundige praktyk in die 

Republiek van Suid-Afrika betref. In hierdie verband blyk dit dat daar leemtes bestaan ten aansien 

van praktiese en teoretiese opleiding aangaande die terapeutiese ingryping in geval van, onder 

andere, trauma, molestering, geweld en kinderregte asook kulturele diversiteit en hofprosedures 

(vergelyk paragraaf 4.5.1~ 4.5.5~ 4.5.6 en 4.5.8). 

• Daar is bevind dat daar ten spyte van probleme met, onder andere, opleidingsinhoud en 'n gebrek 

aan praktiese ervaring by die aanvang van 'n opvoedkundige sielkundige praktyk, positiewe 

houdings oor die pedoterapeutiese praktyk te bespeur is (kyk paragraaf 4.5.2~ 4.5.3~ 4.5.4; 4.5.5; 

4.5.6~ 4.5.8). 

• Die deelnemende opvoedkundige sielkundiges het aangetoon dat hul een of ander 

mensrespekterende idee, met 'n ideologies-godsdienstige inslag, oor die aard en wese van die mens 

handhaaf en tydens terapie vanuit daardie raamwerk vertrek (kyk paragraaf 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 

4.5.5~ 4.5.6~ 4.5.7~ 4.5.8). 

• Die bywoning van, onder meer, kursusse, seminare, selfstudie, indiensopleiding en verdere studie 

word deur van die opvoedkundige sielkundiges aangemoedig en self toegepas (vergelyk paragraaf 

4.5.1~ 4.5.2~ 4.5.3~ 4.5.4~ 4.5; 4.5.7). 

• Daar is bevind dat die algemende publiek en professionele persone (soos, onder meer, pediaters, 

medici en skoolhoofde) nie vertroud is met die taak en terrein van die opvoedkundige sielkundige 

praktisyn nie (kyk paragraaf 4.5.1; 4.5.5; 4.5.6). 

• Ten aansien van die interieur van die opvoedkundige sielkundige praktisyn se werksplek is al die 

respondente (vergelyk paragraaf 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.5; 4.5.6; 4.5.7; 4.5.8) dit eens dat 'n 

atmosfeer van warmte en aanvaarding kan hydra tot die stigting van 'n terapeutiese verhouding 

tussen die pasient en die opvoedkundige sielkundige praktisyn. 

• 'n Behoefte aan 'n etiese kode, spesifiek vir opvoedkundige sielkundiges, het voorgekom, 

alhoewel respondente die etiese kode van die Sielkundevereniging van Suid-Afrika benut as 'n 

raamwerk vir etiese optrede. Daar bestaan egter geen spesifieke credo, erekode of etiese kode 

spesifiek vir opvoedkundige sielkundiges nie (kyk paragraaf 4.5.1; 4.5.2~ 4.5.3; 4.5.5; 4.5.8). 
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Vervolgens sal enkele aanbevelings teen die agtergrond van die onderhawige ondersoek in sy geheel 

gemaak word. 

5.4 AANBEVELINGS 

Teen die agtergrond van die totale studie en veral in die lig van waamemings en bevindinge wat in die 

onderhawige hoofstuk gemaak is aangaande grondeise van 'n verantwoordbare opvoedkundige 

sielkundige praktyk, met besondere verwysing na pedoterapie, wil die navorser die volgende 

aanbevelings maak ten einde die gemelde grondeise vir die praktyk te kan beskikbaar stel as 

toepassingsmoontlikhede en optredes wat hopelik tot praktyksverbetering kan lei. Grondeise, soos in 

die studie aan die lig gebring, behels aan die een kant 'n "klein" aspek soos 'n geordende kantoor en 

andersyds 'n "groot" aspek soos 'n etiese kode waardeur terapie gerig word. Anders gestel, handel 

die aanbevelings oor grondeise rondom tegniek en etiek. In wese toon die aanbevelings aan aan watter 

grondeise enige opvoedkundige sielkundige praktisyn behoort te voldoen om 'n verantwoordbare 

praktisyn te kan wees. Hier volg dan die aanbevelings, eers van algemene aard en daarna van meer 

besondere aard: 

5.4.1 Algemene aanbevelings 

• Die taak en terrein van die opvoedkundige sielkundige behoort deur meerdere bekendstelling aan 

die publiek en ander praktisyns uiteengesit te word ten einde groter begrip vir die waarde en 

funksie van die opvoedkundige sielkundige praktyk te kan verkry. In die besonder kan hier gedink 

word aan bekendstelling deur middel van die media, in samewerking met, ·onder andere, die 

Sielkundevereniging van Suid-Afrika en/of die Health Professions Council of South Africa. 

• Nouer samewerking tussen opvoedkundige sielkundiges en ander praktisyns soos, onder meer, 

arbeidsterapeute, medici, onderwysers en predikante word aanbeveel, ter verkryging van beter 

begrip van die kind. Die so ewe gemelde praktisyns en in die besonder onderwysers behoort in hul 

opleiding intensiewer kennis te verkry aangaande die taak en terrein van opvoedkundige 

sielkundiges, ten einde gepaste verwysings te kan doen en/of as professionele span gepas te kan 

saamwerk aan die aanspreking van die kind se leer- of gedragshindemisse. 

• 'n Woordeboek waarin relevante terme in die Sielkundige Opvoedkunde uiteengesit word en wat 

telkens hersien behoort te word met veranderende omstandighede, behoort saamgestel te word ten 

einde verwarring in die verband uit te skakel en waardeur eenduidige opvattinge oor die betekenis 

van begrippe in die Sielkundige Opvoedkunde verkry kan word. Die navorser is bewus van 

woordeboeke wat in die Opvoedkunde en selfs in die Sielkundige Opvoedkunde bestaan (soos, 
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onder meer, Van Rensburg, Landman en Bodenstein (1994) en Van den Aardweg (1993)). Wat die 

navorser egter hier wil aanbeveel is dat die goeie werk wat reeds op die terrein gelewer is 

voortgesit sal word en sal tred hou met die vinnig veranderende omstandighede (vergelyk in die 

verband paragraaf 1.5.2 waar daar nie eenstemmigheid oor benaminge in die Sielkundige 

Opvoedkunde bestaan nie ). 

• Die sogenaamde paradigmatiese verskuiwings wat daar in die Republiek van Suid-Afrika, die 

Onderwys en die Sielkunde plaasvind, waarin nuwe idees in die postmodemistiese era bestaan, laat 

twyfel bestaan oor die waarde van terapie soos dit in die verlede en hede gedoen is. Hierdie 

verskuiwings en die wyse waarop terapie volgens hierdie benaderings toegepas behoort te word, 

val buite die bestek van hierdie studie maar verg dringende aandag (kyk paragraaf 5. 7). 

• 'n Diepgaande historiese oorsig oor die opvoedkundige sielkundige praktyk word aanbeveel, maar 

was buite die bestek van hierdie studie (kyk paragraaf 5. 7). 

• Hierdie studie (spesifiek die literatuurstudie in Hoofstuk Drie) verteenwoordig 'n poging om 

evalueringskriteria vir opvoedkundige sielkundige praktisyns daar te stel. Daar kan deur verdere 

navorsing meer verfyning en uitbreiding van universele kriteria ter evaluering van 'n 

opvoedkundige sielkundige praktyk daargestel word (kyk paragraaf 5. 7). 

• Meer psigometriese toetse en -media behoort ontwerp te word vir Afrikataalsprekers aangesien 

daar tans in die Republiek van Suid-Afrika 'n leemte in die verband bestaan. 

• Meer Afrikataalsprekers wat praktiseer as opvoedkundige sielkundiges behoort so gou moontlik 

opgelei te word. Terapeute wat nie Afrikataalsprekers is nie sal benewens Afrikaans en Engels 'n 

praktiese uitweg moet vind vir die aanleer van Afrikatale binne die gesitueerdheid van hulle 

praktyk. Tolke sal nie altyd voldoende wees nie, aangesien daar situasies is waar die eerste taal 

van die pasient nie geignoreer kan word nie. 

5.4.2 Aanbevelings ten aansien van die opleiding van opvoedkundige sielkundiges 

• Dringende aandag moet bestee word aan die stand van praktiese opleiding en voldoende praktiese 

investering in pedoterapie tydens die opleidingsjare. 

• Voortgesette indiensopleiding van opvoedkundige sielkundiges word as 'n noodsaaklikheid beskou 

aan die hand van formele kursusse, navorsing, verdere studie, seminare, werkswinkels, die 

publiseer van artikels, die hou van voordragte en ander opleidingsgeleenthede. In hierdie verband 

word die nuwe vereistes van die Health Professions Council of South Africa, ten aansien van 

voortgesette professionele opleiding ondersteun alhoewel daar steeds ruimte vir finale afronding in 

hierdie verband bestaan. 
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• Groter insette en kontrole oor intemskappe behoort deur opleidingsinstansies gelewer te word. In 

hierdie verband word aanbeveel dat studente wat besig is met hul intemskapsjaar ook geleenthede 

by die opleidingsinstansies behoort te kry waar, onder andere, paneelbesprekings bygewoon kan 

word, praktiese voorstelle verkry kan word sowel as die student se vordering in meerdere mate 

gemonitor kan word. 

• Ten aansien van die veranderde omstandighede in die Republiek van Suid-Afrika en die 

veranderende vereistes om as opvoedkundige sielkundige te praktiseer, soos deur die Health 

Professions Council of South Africa vereis, is verdere of uitgebreide opleiding en Ieiding aan 

opvoedkundige sielkundiges nodig. In die verband kan meerdere aandag geskenk word aan 

aspekte soos, onder andere, etiek, hofprosedures, kinderregte, finansiele aspekte en werksplek. 

• 'n Behoefte aan meer direkte riglyne ter aanspreking van probleme soos byvoorbeeld egskeiding, 

molestering, geweld en trauma behoort verskaf te word in opleiding en in, onder meer, 

werkswinkels, seminare en kursusse. 

• Daar behoort in opleiding en in indiensopleiding meer klem geplaas te word op kulturele diversiteit 

en kundigheid aangaande onderskeie kulture in die Republiek van Suid-Afrika, ten einde 

verantwoordbare pedoterapie te kan doen, spesifiek waar die pasient van 'n ander kultuurgroep as 

die pedoterapeut self is. 

5.4.3 Aanbevelings ten aansien van 'n etiese kode 

• Onderhandelinge tussen belanghebbendes (soos, onder andere, die Sielkundevereniging van Suid

Afrika, die Health Professions Council of South Africa en die Nasionale Departement van 

Onderwys) behoort plaas te vind met die oog op die formulering van 'n etiese kode vir 

opvoedkundige sielkundiges. 

• 'n Etiese kode behoort opgestel te word vir opvoedkundige sielkundige praktisyns as 'n 

evaluerings- en gedragsriglyn. In die etiese kode sal aangetoon moet word dat die pasient steeds 

binne die raamwerk van sy kulturele konteks benader en ondersteun moet word. Hiermee word nie 

bedoel dat die terapeut sy eie kulturele konteks oorboord moet gooi nie. In die verhouding tussen 

terapeut en pasient moet daar wedersydse respek vir die pasient en die terapeut se onderskeie 

kulturele kontekste gehandhaaf word. Hierdie aanbeveling word uitgelig of verbesonder m 

paragraaf 5.8 in die vorm van 'n aanloop tot die daarstelling van 'n etiese kode vir terapeute. 

5.5 IMPLIKASIES VAN DIE STUD IE 

Uit die studie het dit geblyk dat dringende aandag deur opleidingsinstansies bestee sal moet word aan 
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die opleidingsinhoude veral wat betref praktiese opleiding van opvoedkundige sielkundiges. 'n 

Verdere implikasie van die studie is dat 'n etiese kode vir opvoedkundige sielkundiges, as raamwerk 

van verantwoordbare pedoterapeutiese optrede, saamgestel behoort te word ten einde verantwoordbare 

diens aan die medemens te kan lewer. Die grondeise, soos uitgespel in hierdie navorsing, sal in so 'n 

etiese kode geinkorporeer moet word. 

5.6 STEURENDE FAKTORE VAN DIE STUD IE 

Die doel van die empiriese studie was om aan die hand van idiogramme 'n beeld saam te stel van dit 

wat opvoedkundige sielkundige praktisyns as grondeise van 'n verantwoordbare opvoedkundige 

sielkundige praktyk, met besondere verwysing na pedoterapie, beskou. 'n Leemte in die toepassing 

van 'n idiografiese studie was dat dit prakties nie uitvoerbaar was om 'n groot aantal respondente te 

gebruik nie. 'n Verdere steurende faktor by die studie was die byna onmoontlike om sommige van die 

snel veranderende omstandighede in die Onderwys en die Sielkunde direk te kan inkorporeer by die 

studie. In die verband kan byvoorbeeld gemeld word dat dit met die voltooiing van hierdie studie 

bekend gemaak is dat Kurrikulum 2005 gaan uitfaseer en finale riglyne ten aansien van die 

voortgesette indiensopleidingsbeleid van die Health Professions Council of South Africa nog nie met 

die afhandeling van hierdie studie bekend gemaak is nie. 

5.7 ASPEKTE VIR VERDERE NAVORSING 

Hierdie studie is in baie opsigte net aanvoorwerk en die hoop word gekoester dat ander navorsers 

verdere aspekte van die navorsing sal opvolg. Saamgevat verdien die volgende aspekte besliste 

navorsingsaandag: 

• Be grippe of terme in die Sielkundige Opvoedkunde ( soos byvoorbeeld Sielkundige Opvoedkunde 

teenoor Opvoedkundige Sielkunde) wat verwarring by praktisyns veroorsaak. 

• Psigometriese media en toetse vir Afrikataalsprekers en/of standaardisering van psigometriese 

media vir die totale bevolking van die Republiek Suid-Afrika, blyk 'n leemte te wees en verg 

dringende navorsingsaandag. 

• Navorsing aangaande die omvang, kwaliteit en inhoud van opvoedkundige sielkundiges se 

intemskapsjaar. 

• Navorsing kan ondemeem word ten aansien van die verkryging van duideliker riglyne of 

raamwerke vir opvoedkundige sielkundiges om probleme soos, onder meer, molestering, geweld, 

trauma en egskeiding in terapie aan te spreek. 
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• Die paradigmatiese verskuiwings in die Republiek van Suid-Afrika ten opsigte van die Onderwys 

en die Sielkunde stel anderse eise aan die toepassing van terapie. Die wyse waarop terapie volgens 

hierdie benaderings toegepas behoort te word, val buite die bestek van hierdie studie, maar behoort 

verder nagevors te word. 

• Nomotetiese navorsing kan aanvullend tot die idiografiese studie van die navorsing gedoen word. 

• Die ontwerp van 'n etiese kode - spesifiek vir opvoedkundige sielkundiges waarin op 

menslikheidsaspekte en spesifiek op terapie aan die kind klem geplaas word, verg verdere 

navorsingsaandag. Die navorser het vir die duur van die studie die gebrek aan 'n etiese kode vir 

opvoedkundige sielkundiges deurgaans op die voorgrond sien tree. Ten einde hierdie gebrek nie 

maar net oor te laat as 'n aanbeveling soos gegee in die vorige paragraaf nie, volg hiema nou 'n 

aanloop tot die daarstelling van 'n etiese kode. Met hierdie aanloop word in geen opsig aangedui 

dat die inhoud daarvan as volledig beskou kan word nie. Die idee van die aanloop is juis dat ander 

navorsers deur die inhoud daarvan geinspireer sal word om deel te neem aan die daarstelling van 'n 

aanvaarbare etiese kode vir opvoedkundige sielkundiges. In soverre hierdie aanloop geskikte 

momente kan he, word aanbeveel dat dit as die grondslag vir beredenering oor 'n etiese kode se 

inhoud kan dien vir belangstellendes en betrokkenes. In die lig daarvan dat daar tans in 

onderwyskringe toenemend aangedring word op die daarstelling van 'n kode vir die 

onderwysprofessie (Gedragskode vir opvoeders gesteun: 2000:4), kan 'n bydrae geinspireer deur 

hierdie aanloop vanuit die Sielkundige Opvoedkunde ook reeds die gedagtes aan die rol sit oor 'n 

algemene kode vir opvoeders en professies wat aanverwant tot die onderwys as sodanig is. 

5.8 AANLOOP TOT 'N ETIESE KODE 

5.8.1 Ter orientering 

Die strewe na die daarstelling van 'n etiese kode vir opvoedkundige sielkundige praktisyns behoort te 

wees om 'n universeel-aanvaarbare etiese kode te ontwerp ten einde maksimale instemming te kan 

verkry van alle deelnemende persone en kulture. Elke praktisyn het 'n eie of persoonlike visie op 

mens en wereld. Wat vir die een 'n aanvaarbare formulering en inhoud is, kan vir 'n ander 

onaanvaarbaar wees. Aspekte wat in die verband deeglik oorweeg sal moet word, is die volgende: 

• Hoe meer betrokkenes sou deelneem aan die opstel van 'n etiese kode hoe meer universeel

aanvaarbaar sou die inhoud kan wees. 'n Individu of selfs 'n klein groepie wat 'n etiese kode sou 

opstel, kan van voorskriftelikheid en selfs patemalisme beskuldig word. S6 'n situasie moet 

voorkom word in die opstel van 'n etiese kode. 
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• Die samestelling van 'n etiese kode behoort sover moontlik aile kulturele en religieuse groepe se 

standpunte te kan akkommodeer. 

• 'n Individu of werksgroep kan 'n skema vir, 'n konsep of 'n voorlopige etiese kode opstel, die 

werksdokument dan aan aile betrokke opleidingsinstansies, beheerinstansies, navorsers en 

praktisyns stuur vir, onder meer, kommentaar, aanbevelings, wysigings of herskrywings. Dit sou 

sinvol wees om s6 'n konsep of voorstel van meet af aan in soveel moontlike tale beskikbaar te 

stel. Deelnemers aan die poging kan dan kulturele en religieuse nuanses direk korrigeer, wysig of 

uithaal. 

• Dit is moontlik dat elke kultuurgroep self 'n eie etiese kode kan opstel, maar ter wille van, onder 

meer, eenvormige standaard, samewerking, praktiese uitvoerbaarheid en aanvaarbaarheid, sou dit 

dan beter wees indien die partikuliere kode ook die universele kode sou in ag neem en waar 

toepaslik ook omgekeerd. 

• 'n Etiese kode vir opvoedkundige sielkundiges behoort binne die raamwerk van spesifieke 

vereistes en grondbeginsels van die Health Professions Council of South Africa, die 

Sielkundevereniging van Suid-Afrika en die Nasionale Onderwysdepartement geformuleer te 

word. Sou dit nie die geval wees nie, sou daar verwarring in, onder meer, professionaliteit, 

benadering en standaarde kan intree. 

• 'n Spesifieke aanvaarding, byvoorbeeld, ondertekening van 'n formulier, sou by voltooiing van 

opleiding deur 'n individu uitgevoer kon word. Vergelyk in die verband byvoorbeeld die belofte of 

ondememing wat deur onderwysstudente en verplegingstudente afgele word. 

5.8.2 'n Voorgestelde raamwerk vir 'n etiese kode vir opvoedkundige sielkundiges 

Bier volg dan 'n aanloop tot 'n moontlike etiese kode. Die raamwerk vir 'n etiese kode, wat 

vervolgens hier aangebied word, is in hoofsaak 'n uitvloeisel van die insigte verkry uit eie ervaring en 

die onderhawige navorsing. Dit verteenwoordig nie die opvatting van 'n enkele professionele groep of 

'n partikuliere kultuur ofreligieuse ordening nie. Elke bron wat bygedra het tot die inhoud van hierdie 

studie het eintlik reeds 'n bydrae gelewer tot die opstel van 'n etiese kode en sodanige bronne se idees 

word met dankbaarheid erken. Die raamwerk wat aangebied word, gaan van die veronderstelling uit 

dat die Health Professions Council of South Africa, die Professionele Raad vir Sielkunde, die Divisie 

vir Opvoedkundige Sielkunde, Die Nasionale Onderwysdepartement en ander toepaslike strukture 

bestaan. Vervolgens volg 'n raamwerk, 'n konsep of 'n aanloop tot die etiese kode. 
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ETIESE KODE VIR OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGES 

(a) Aanhef 

Hierdie etiese kode vir opvoedkundige sielkundiges erken die beherende gesag, van die 

Health Professions Council of South Africa, die Professionele Raad vir Sielkunde en die 

Nasionale Onderwysdepartement, as instansies wie se vereistes erken word as 

noodsaaklik vir die professionele beoefening van 'n opvoedkundige sielkundige praktyk. 

Die etiese kode is daarop gemik om die hoogste moontlike standaard en die 

menswaardigste wyse van terapeutiese optrede in die opvoedkundige sielkundige praktyk 

te kan bevorder en handhaaf. 

(b) Onderskrywing 

Elke opvoedkundige sielkundige wat hierdie ondememing onderskryf, bevestig daarmee 

dat hy elke praktykshandeling sallaat rig deur die eise van hierdie kode. Waar 'n woord 

of frase of betekenis 'n praktisyn laat twyfel of waar 'n praktisyn om grondige redes 

mettertyd daarvan sou verskil, kan sodanige praktisyn die saak verwys na die 

Professionele Raad vir Sielkunde, die Health Professions Council of South Africa en I of 

die Nasionale Onderwysdepartement vir heroorweging. Die kode is 'n riglyn wat met 

verloop van tyd aanhoudend verbeter kan word. 

(c) Credo 

• Die etiese kode is gebaseer op die volgende sentrale credo: Terapie in diens van die 

medemens. 

• Teen die agtergrond van die bogemelde aanhef, onderskrywing en credo ondemeem 

ons as opvoedkundige sielkundiges om elke persoon met wie ons in 'n 

praktyksverband in aanraking kom, te erken en te beag as 'n unieke mens met 'n eie 

waardigheid wat nooit geskend mag word nie. Verder ondemeem ons om die 

terapeutiese belange van die mens, hetsy kind of volwassene bo enige eie belang te 

stel. 

• Ten einde die medemens wat in nood verkeer te kan help om ontsporing om te bou tot 

'n sinvolle bestaan, stel ons die mens in nood sentraal in ons terapeutiese optrede en 

erken daarmee dat ons diens 'n gids is tot die noodhebbende se herstel van sy 
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menswaardigheid wat tydelik benadeel word deur 'n leerhindemis, 'n 

gedragsprobleem, 'n probleem ten aansien van sy opvoedingsgesitueerdheid of 'n 

emosionele probleem. 

• Ons as terapeute erken die kind se menswaardigheid en sal in al ons terapeutiese 

arbeid met die kind poog om daardie menswaardigheid nooit te skend nie. 

• Ons aanvaar die noodhebbende kind, as pasient in die sin van geduld met en begrip vir 

die pasient se probleem en sal poog om geduldig saam met die pasient die probleem 

op te los. 

• Ons sal onsself deurlopend evalueer aan die hand van die volgende opvoedingskriteria, 

in die lig daarvan dat ons arbeid ook opvoedende arbeid is en dat ons deel is van die 

wetenskap bekend as die Opvoedkunde. Hierdie kriteria kom in hoofsaak op die 

volgende neer: 

Die kind is iemand wat self iemand wil wees en ons sal poog om nooit in sy 

weg te staan om self iemand te word nie. 

Ons sal poog om die pasient met simpatieke gesag terug te lei tot 'n 

ongeskonde menswaardigheid deur die kind te begryp as kind en deur 

wedersydse vertroue die herstel van die pasient te help bewerkstellig. 

Ons erken die kind se ouers of voogde as primere opvoeders by wie ons 

aansluit om saam te werk om die kind se sinvolheid van bestaan te herstel. 

Ons erken die feit dat dit in pedoterapie nie gaan om 'n kind in isolasie nie en 

daarom sal ons poog om die betekenisvolle ander persone in die kind se lewe 

(soos, onder meer, onderwysers, ouers, grootouers, broers, susters en ander 

naasbestaandes) te betrek by pedoterapie, waar nodig. 

Ons sal poog om die kind sodanig te lei dat hy sal poog om sy probleem met 'n 

bevrydende verantwoordelikheid self op te los. 

• Hoewel leer- en gedragshindernisse 'n groot persentasie van opvoedkundige 

sielkundige terapie vorm, erken ons die mens as 'n mens in totaliteit, by wie leer- en 

gedraghindernisse bloot as simptome kan manifesteer van dieperliggende probleme 

wat deur trauma veroorsaak: is. In die verband erken ons die noodsaaklikheid van 

kundigheid oor die psige van die pasient. 

• Ons erken ook dat ons arbeid ingebed is in die insigte van die Sielkunde (naas die 

Opvoedkunde) en erken daarmee ook sielkundige kriteria en die etiese kode vir 

sielkundiges (van die Sielkundevereniging van Suid-Afrika) as riglyne in ons 

opvoedkundige sielkundige arbeid. 
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• Ons ondemeem om "studente" te bly. In die verband ondemeem ons om na die beste 

van ons vermoe op hoogte te bly met nuwe navorsing, nuwe insigte, indiensopleiding 

te ondergaan, kongresse en werkswinkels by te woon en uit ander se ervaring te leer en 

mekaar se kennis en ervaring te deel. 

• Ons ondemeem om ons praktyk voortdurend te evalueer aan die hand van die 

onderhawige credo. 

Die kode sou ook vir ander onderwyskundige praktisyns bruikbaar kon wees. Daar kan selfs oorweeg 

word om 'n universele kode op te stel vir die totale beroep waarin die Opvoedkunde die grondslag 

vorm. Die Sielkundige Opvoedkunde het egter 'n komponent wat verdere eise stel (die sielkundige 

komponent). 

5.9 SLOTOPMERKING: DIE SIN VAN DIE PEDOTERAPEUTIESE DAAD 

Die onderhawige proefskrif verteenwoordig tot aan die einde van die vorige paragraaf bevindings en 

insigte wat binne die domein van wetenskapsbeoefening verkry is. Hierdie bevindings en insigte sou 

nou as 'n klein hersieningsoefening of selfs as 'n bietjie breingimnastiek goedskiks gebere kon word as 

net nog materiaal beskikbaar vir verdere diskoerse oor die Sielkundige Opvoedkunde. Sou dit gebeur, 

sou die totale studie 'n sinnelose ondememing gewees het. Die navorser wil ook as pedoterapeutiese 

praktisyn die insigte en bevindinge omvorm tot praktiese hulpmiddels vir die praktyk. Daardeur sou 

die proefskrif hopelik reeds sy sinvolheid kan verkry. Die hoop word gekoester dat ook ander 

betrokkenes bepaalde hulp vanuit die proefskrif sal verkry. Wat die navorser betref, is daar reeds 

verstellings in haar praktyk gemaak en daarvoor bly sy "deelnemers" aan hierdie proefskrif dankbaar. 

Sodra daar oor die sin van pedoterapie gepraat word, word daar beweeg op die terrein van die 

filosofiese of wysgerige denke, in hierdie geval spesifiek vanuit die navorser se lewensopvatting en 

wereldbeskouing. Daar is egter 'n vraag oor die sin van die terapeutiese arbeid wat dieper le as die 

vraag oor die sin van die proefskrif en dit is die vraag: Wat is die sin daarvan om terapie uit te voer, of 

anders gestel, wat is die sin van die terapeutiese arbeid in die I ewe of bestaan van mense, dit is, almal 

betrokke by bepaalde terapeutiese arbeid. Nog anders gestel: wat beteken die terapeut in die lewe van 

die medemens, en, wat beteken dit om verantwoordbaar as pasient behandel te word. 

Die pasient moet nooit maar net as 'n nommer of 'n geval of een in 'n ry van "siekes" beskou word 

nie. Terapie vir 'n pasient beteken dat pasient en terapeut geduldig moet saamwerk aan die verkryging 

van oplossings- die begeleiding aan 'n unieke medemens om sin in sy bestaan te verkry. Terapie 
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moet dus geskied in diens van die medemens, ter verheffing van die medemens se sinvolheid van 

bestaan. Wanneer dit gebeur vorder die pasient van uitsigloos-lydende mens tot sinvindende 

vreugdevolle mens wie se waardigheid herstel is. 

Sin is om tuis, aanvaar, waardig, nuttig en gerespekteer te wees as 'n medemens, in die wereld saam 

met die ander. Sin is dan wereld wat my wereld geword het en nie 'n wereld as 'n bedreiging of 'n 

verontwaardiging vir my as noodhebbende mens nie. 

Die mate waarin die terapeut die pasient se waardigheid herstel, is die mate waarin hy die pasient se 

waardigheid as mens bevestig het en die wereld tot sinvolle ek-wereld vir die pasient gemaak het. Om 

'n probleem deur terapie op te los, is 'n betekenisvolle handeling, maar om die pasient se probleem te 

omskep tot 'n uitdaging tot herstel van menswaardigheid is om die pasient die sin van menswees te 

laat ervaar- s6 ervaar ook die terapeut die sin van menswees saam met die medemens. Efesiers 4:2 is 

moontlik een van die betekenisvolste credo's waardeur die terapeut sin kan skep: "Wees altyd beskeie, 

vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde" (Die Bybel: 1992:222) . Vanuit partikuliere 

perspektief gesien, voldoen die terapeut s6 aan die grootste van aile grondeise. 



BRONNELYS 

1. Aronow, E. 1995. The Rorschach technique: perceptual basics, content interpretation and 

applications. Boston: Allyn and Bacon. 

2. Basson, N.J.S., Oosthuizen, W.L., Duvenhage, D.C. & Slabbert, J.A. 1983. Lesontwerp. 

Kaapstad: Juta. 

3. Beyers, E. 1993. Moral orders in psychology. UNISA Psychologica, 20(1 ):25-28. 

4. Beyers, E. 1996. Towards a formulation of a philosophical base for education in South Africa. 

South African Journal of Psychology, 26(3):191-197. 

5. Burden, A 1999. Education for all: an approach to accommodate diversity. Some 

introductory remarks. Educare, 28(1~2):10-23. 

6. Bybel (Nuwe vertaling). 1992. Goodwood: Nasionale Boekdrukkery. 

7. Cawley, R.H. 1993. Psychiatry is more than a science. British Journal of Psychiatry, 

162:154-160. 

8. Chesler, L. 1984. Ideological foundations in the education of English-speaking South 

Africans. MEd-verhandeling, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria. 

9. Coetzee, J.C. 1954. 'n lnleiding tot die Historiese Opvoedkunde. Johannesburg: 

Voortrekkerpers. 

10. Coetzee, J.C. 1955. Inleiding tot die algemene praktiese opvoedkunde. Potchefstroom: Pro 

Rege. 

11. Coetzee, L.A. 1986. Shaping your personal live pattern. Pretoria: Gutenberg Book Printers. 

12. Concise Oxford Dictionary. 1992. S.v 'client'. Oxford: Clarendon. 

13. Concise Oxford Dictionary. 1992. S.v 'patient'. Oxford: Clarendon. 



158 

14. Concise Oxford Dictionary. 1992. S. v 'practice'. Oxford: Clarendon. 

15. Corsini, R.J. & Wedding, D. 1989. Current psychotherapies. Otasca: F.E. Peacock. 

16. Cronbach, L.J. 1977. Educational Psychology. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 

17. Crous, S.F.M. 1982. Pedoterapeutiese begeleiding van die affektief-versteurde kind. 

Pedagogiekjoernaal, 3(2):10-26. 

18. Davey, C.R. 1989. The effects of language communication problems on the dignity of the 

child with special reference to computer assisted remediation. DEd-proefskrif, Universiteit van 

Suid-Afrika, Pretoria. 

19. De Beer, F. 1996. Let the knowledge come. South African Journal of Higher education, 

1 0(2):75-85. 

20. Decker, RJ. 1988. Effective psychotherapy. The Silent Dialogue. New York: Hemisphere. 

21. De Jager, P.L., Oberholzer, M.O. & Landman, W.A. 1985. Fundamentele Pedagogiek: 

wetenskap, inhoud en praktyk. Pretoria: NG Kerkboekhandel. 

22. De Klerk, J. 1982. 'n Fundamentele analise en evaluering van ouerlikheid met besondere 

verwysing na verstelde gesingagogie. DEd-proefskrif, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria. 

23. De Necker, J.G.H. 1987. Die Opvoedkundige Hulpdiens: hoe help ons?, in Gesin in krisis, 

geredigeer deur W.J. Louw. Johannesburg: J.L. van Schaik: 86-101. 

24. Dodds, J.B. 1985. Suggestions for the beginning therapist. Child psychotherapy Primer. 

New York: Human Sciences Press. 

25. Donald, D.R. 1991. Training needs in Educational Psychology for South African social and 

educational conditions. Suid-Afrikaanse Tydskrifvir Sielkunde. 21(1):38-43. 



159 

26. Dowling, K. 1999. Do academics need a code of ethics? South African Journal of Higher 

Education, 13(3):18-25. 

27. Du Plooy, J.L. & Killian, C.J.G. 1982. Fundamentele pedagogiek: 'n inleiding. Pretoria: 

HAUM. 

28. Eby, F. 1952. The development of modern education. Englewood Cliffs: Prentice-hall. 

29. Egan, G. 1990. The skilled helper. A systematic approach to effective helping. California: 

Brooks/Cole. 

30. Eicherberger, R.T. 1989. Disciplined inquiry. New York: Longman. 

31. Ellenberger, H. 1970. The discovery of the unconscious. New York: Basic Books. 

32. Encyclopaedia Britannica. 1970. S.v. 'Hippocratic oath'. Volume 15. London: R.P. 

Donnelley. 

33. Engelbrecht, P. 1990. Die bruikbaarheid van metakognisie in pedoterapie. DEd proefskrif, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria. 

34. Engelbrecht, P. 1996. Cognitive control therapy for South African children with learning 

difficulties, in Perspectives on learning difficulties, geredigeer deur P. Engelbrecht, S.M. 

Kriegler & M.I. Booysen. Pretoria: J.L. van Schaick: 199-206. 

35. Epstein, S. 1982. A research paradigm for the study of personality and emotions. 

Nebraska symposium on motivation. Amherst: University of Massachusetts. 

36. Esterhuysen, C.H. [s.a.]. Die ontstaan en ontwikkeling van die sielkundige en 

voorligtingsdiens. Dokument Dl/88/493, Onderwysmuseum. Pretoria: Transvaalse 

Onderwysdepartement. 

37. Franck, I. 1982. Psychology as a science :resolving the idiographic-nomothetic controversy. 

Journal for the Theory of Social Behaviour, 12(1 ): 1-20. 



160 

38. Flynn, M.T. 1986. Reactive and proactive views in education. DEd-proefskrif, Universiteit 

van Suid-Afrika, Pretoria. 

39. Gage, N.L. & Berliner, D.C. 1984. Educational Psychology. Boston: Houghton Mufflin. 

40. Gates, AI., Jersild, AT., McConnell, T.R., Challaman, R.C. 1948. Educational Psychology. 

New York: MacMillan Company. 

41. Gedragskode vir opvoeders gesteun. 2000. Beeld, 21 Junie: 4. 

42. Gerber, A.E. [s.a.]. Die kategorie in-die-wereld-wees en die betekenis daarvan vir die 

pedagogiekdenke - 'n studie in die Fundamentele Pedagogiek. Pedagogiekstudies nommer 

71. Pretoria: Universiteit van Pretoria. 

43. Gibson, J.T., & Chandler, L.A. 1988. Educational Psychology. Boston: Allyn and Bacon. 

44. Good, T.L. & Brophy, J.E. 1990. Educational psychology: a realistic approach. New 

York: Longman. 

45. Gouws, L.A., Louw, D.A., Meyer, W.F. & Plug, G. 1981. Psigologiewoordeboek. 

Johannesburg: McGraw-Hill. 

46. Greyling, D.J. 1979. Pedagogies-andragogiese momente in die antropologie van F.J.J. 

Buytendijk. D.Ed-proefskrif, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria. 

47. Greyling, D.J. 1990. Deontologiese imperatiewe m die Geneeskunde - 'n 

onderrigsperspektief Geneeskunde, 32(1):6-12. 

48. Griese!, M.J. & Jacobs, L.J. 1991. Gesinsterapie. Pretoria: Academica. 

49. Grobler, L.C. 1971. Die geskiedenis van die kleuter en sy skool in pedagogiese perspektief. 

M.Ed-Verhandeling, Universiteit van Pretoria, Pretoria. 

50. Gumaer, J. 1984. Counselling and therapy for children. New York: Free Press. 



161 

51. Gunter, C.F.G. 1969. Fenomenologie en Fundamentele Opvoedkunde. Stellenbosch: 

Universiteitsuitgewers en -boekhandelaars. 

52. Haasbroek, G.D. 1982. Die agogiese eise van studenteleiding met besondere verwysing na die 

student in die afstandsonderrigsituasie. DEd-proefskrif, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria. 

53. Harre, R. 1993. Social being. Oxford: Blackwell. 

54. Health Professions Council of South Africa. 1999. lnligtingstuk van die Professional board 

for Psychology. Pretoria. September:1-7. 

55. Health Professions Council of South Africa. 2000. Ope brief aan aile sielkundiges, 

Professional board for Psychology. Pretoria. Mei: 1-5. 

56. Higgs, P. 1991. The nature and task of Fundamental Pedagogics - a fundamental response. 

Educare, 20(1;2):110-118. 

57. Higgs, P. 1995. Metatheories in Philosophy of Education. Durban: Butterworths. 

58. Hofmeyr, I.M. 1973. 'n Verantwoordbare pedoterapie vir die liggaamsgestremde kind: 'n 

ortopedagogiese studie. D.Ed-proefskrif, Universiteit van Pretoria, Pretoria. 

59. Home, H.H. 1932. The democratic philosophy of education. New York: The Macmillan 

Company. 

60. Jacobs, A.H. 1995. Waarde-orientering in ouerbegeleiding en pedoterapie. D.Phil.-proefskrif, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria. 

61. Jacobs, C. 1986. Beroepsorientering, in Die opvoedkundige-sielkundige: 'n handleiding in 

die opvoedkundige sielkunde, geredigeer deur P.A. Van Niekerk. Stellenbosch: 

Universiteitsuitgewers en -boekhandelaars:267 -331. 

62. Jacobs, L.J. 1981. 'n Ondersoek na die doeltreffendheid van die Empiries-opvoedkundige 

teorie vir pedodiagnose en pedoterapie. D.Ed-proefskrif, Universiteit van Suid-Afrika, 

Pretoria. 



162 

63. Jacobs, L.J. en Vrey, J.D. 1982. Selfkonsep, diagnose en terapie: 'n Opvoedkundig

sielkundige benadering. Pretoria: Academica. 

64. Jaspers, K. 1972. General psychopathology. Manchester: Manchester University Press. 

65. Kaplan, M.S. & Kaplan, H.E. 1985. School Psychology: it's educational and societal 

connections. Journal of School Psychology, 23(4):319-324. 

66. Kapp, J.A., Botha, P.N., Du Toit, L., Booyse, A.M., Derbyshire, E.J., Pauw, T., Smith, A.M. & 

VanWyk, P.C. 1991. Kinders met probleme. 'n Ortopedagogiese perspektief, geredigeer 

deur J.A. Kapp. Pretoria: J .L. van Schaik. 

67. Keyter, J. 1961. Opvoeding en Onderwys. Kaapstad: Nasionale Boekhandel. 

68. Kiesler, D.J. 1981. Empirical Clinical Psychology: myth or reality? Journal of Consulting 

and Clinical Psychology, 49(2):212-215. 

69. Kilian, C.J.G. & Viljoen, T.A. 1974. Fundamentele Pedagogiek en fundamentele 

strukture. Durban: Butterworths. 

70. King, N. 1992. Our genetic future: the science of ethics of genetic technology. Oxford: 

Oxford University Press. 

71. Kriegler, S.M. 1988. 'n Disharmoniese onderwysdinamiek-perspektief op leesprobleme. 

PhD(Psig)-proefskrif, Universiteit van Pretoria, Pretoria. 

72. Kriegler, S.M. 1990. Ortodidaktiese Pedagogiek: teorie en praktyk. Pretoria: Universiteit 

van Pretoria. 

73. Kruger, D. 1979. An introduction to Phenomenological Psychology. Kaapstad: Juta. 

74. Kruger, J. 1992. 'n Idiografiese beeld van standerdsesleerlinge met wiskunde-angs: 'n 

ortopedagogiese perspektief MEd-verhandeling, Universiteit van Pretoria, Pretoria. 



163 

75. Lamiell, J.T. 1998. "Nomothetic" and "Idiographic" Contrasting Windelband's understanding 

with contemporary usage. Theory and Psychology, 8(1):23-38. 

76. Landman, E.F. 1990. Relevante temas in die hedendaagse navorsingsmetodologie en die 

betekenis daarvan vir die ontwerp van 'n navorsingsprogram. DEd-proefskrif, Universiteit van 

Pretoria, Pretoria. 

77. Landman, W.A. 1985. Ouerlike opvoeding: Die essensies daarvan, in Opvoeding en 

opvoedingsprobleme tussen ouer en kind, geredigeer deur M.C.H. Sonnekus. Pretoria: 

HAUM:1-14. 

78. Landman, W.A. & Beckman, L.J. 1986. Fundamentele Pedagogiek begeleiding en 

bewaring. Pretoria: NG Kerkboekhandel. 

79. Landman, W.A., Botha, J.P., Brune, R.A.E., Erasmus, M.M., Mentz, N.J. & Roos, S.G. 1981. 

Kind en skool, geredigeer deur W.A. Landman. Pretoria: NG Kerkboekhandel. 

80. Landman, W.A. & Gous, J.S. 1969. lnleiding tot die Fundamentele Pedagogiek. 

81. 

Johannesburg: Mrikaanse Pers-Boekhandel. 

Landman, W.A., Kilian, C.J.G., Swanepoel, E.M. & Bodenstein, H.C.A. 

Fundamentele Pedagogiek vir die student en die onderwyser. Kaapstad: Juta. 

1982. 

82. Landman, W.A., Roos, S.G. & Liebenberg, C.R. 1971. Opvoedkunde en opvoedingsleer vir 

beginners. Stellenbosch: Universiteitsuitgewers en -boekhandelaars. 

83. Langenbach, M., Vaughn, C. & Aagaard, L. 1994. An introduction to educational research. 

Boston: Allyn and Bacon. 

84. Langeveld, M.J. 1969. Ontwikkelingspsychologie. Groningen: Walters-Noordhoff. 

85. Lessing, A.C. 1995. Die gebruik van 'n eie leesboek as diagnostiese en terapeutiese tegniek 

deur die opvoedkundige sielkundige. Educare, 24(2):13-26. 



164 

86. Lessing, A.C. 1997. Die 16-PF as meetinstrument vir die keuring van opvoedkundige 

sielkundiges. DEd-proefskrif, Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria. 

87. Levine, F.M., Sandeen, E. & Murphy, C.M. 1992. The therapist's dilemma: using nomothetic 

information to answer idiographic questions. Psychotherapy, 29(3):410-415. 

88. Lindgren, H. C. 1972. Educational Psychology in the classroom. New York: John Wiley. 

89. Lindsay, G. 1985. Educational Psychology in England and Wales. Journal of School 

Psychology, 23(4):305-317. 

90. Louw, D.A. 1982. Die Psigologie as wetenskap, in lnleiding tot die Psigologie, geredigeer 

deur D. A Louw. Johannesburg: McGraw-Hill. 

91. Lubbers. 1960. Bet beeld als communicatiemiddel in de pedotherapie. Groningen: J.B. 

Wolters. 

92. Malan, J.H. 1971. Die wysgerig-antropologiese grondslae van die opvoedkundige teorie by 

C.K. Oberholzer. D.Ed-proefskrif, Universiteit van die Oranje Vrystaat, Bloemfontein. 

93. Martin, J. 1990. Individual differences in client reactions to counselling and psychotherapy: a 

challenge for research. Counselling Psychology Quarterly, 3(1):67-83. 

94. Mason, J.K. & McCall Smith, R.A. 1994. Law and medical ethics. London: Butterworths. 

95. Mayer, R.E. 1992. Cognition and instruction: their historic meeting within Educational 

Psychology. A.P.A. Centennial Feature, 84(4):405-412. 

96. McMillan, J.H. & Schumacher, S. 1997. Research in Education a conceptual introduction. 

New York: Longman. 

97. Meisler, J. 1991. Effective psychotherapy for patient and therapist. New York: Praeger. 

98. Meyer, W.F., Moore, C. & Viljoen, H.G. 1988. Persoonlikheidsteoriee- van Freud tot 

Frankl. Johannesburg: Lexicon. 



165 

99. Meyer, W.F., Moore, C. & Viljoen, H. G. 1997. Personologie: van individu tot ekosisteem. 

Johannesburg: Heinemann. 

100. Mezzich, J.E. & Schmolke, M.M. 1995. Multiaxal diagnosis and psychotherapy planning: on 

the relevance of ICD-10, DSM-IV and complementary schemas. Psychotherapy and 

psychosomatics. 63(2):71-80. 

101. Misiak, H. & Sexton, V.S. 1966. History of Psychology. An overview. New York: Grone 

and Stratton. 

102. Mussen, P.H., Conger, J.J. & Kagan, J. 1969. Child development and personality. New 

York: Harper and Row. 

103. Nel, B.F. 1956. Die aard en wese van die Sielkundige Pedagogiek. Pretoria: Universiteit 

van Pretoria. 

104. Nel, B.F. 1963. Die grondbeginsels van 'n pedagogies-verantwoorde pedoterapie. 

Pretoria: Jubileumuitgewers. 

105. Nel, B.F. 1968. Grondslae van die Psigologiese Pedagogiek. Stellenbosch: 

Universiteitsuitgewers en-boekhandelaars. 

106. Oberholzer, C.K. 1954. Inleiding in die prinsipiele opvoedkunde. Pretoria: J.J. Moreau. 

107. Oberholzer, C.K. 1968. Prolegomena van 'n prinsipiele pedagogiek. Kaapstad: HAUM. 

108. Olivier, S.E. 1980. Die ontwerp van 'n pedoterapeutiese praktyk. DEd-proefskrif, 

Universiteit van Pretoria, Pretoria. 

109. Olivier, M. 1986a. Hulpverleningstegnieke in opvoedkundige-sielkundige perspektief, in Die 

opvoedkundige-sielkundige: 'n handleiding in die opvoedkundige-sielkunde, geredigeer 

deur P.A. van Niekerk. Stellenbosch: Universiteitsuitgewers en -boekhandelaars: 124-181. 



166 

110. Olivier, M. 1986b. Pedoterapie: teoretiese begronding, in Die opvoedkundige-sielkundige: 

'n handleiding in die opvoedkundige-sielkunde, geredigeer deur P.A. van Niekerk. 

Stellenbosch: Universiteitsuitgewers en -boekhandelaars: 107-123. 

111. Oosthuizen, J.D. & Mulder, J.C. 1981. Idiografiese navorsingsmetodes. Spesiale Empiries 

Opvoedkunde, B.Ed-studiegids. Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria. 

112. Pistorius, P. 1982. Gister en vandag in die opvoeding. Potchefstroom: Pro Rege. 

113. Plug, C., Meyer, W.F., Louw, D.A. & Gouws, L.A. 1986. Psigologiewoordeboek. 

Johannesburg: McGraw-Hill. 

114. Potgieter, F.J. & Swanepoel, C.B. 1968. Temas uit die Historiese Pedagogiek. Pretoria: J.L. 

van Schaik. 

115. Potgieter, F.J.[s.a.]. Opvoedingsdoelleer in historiese perspektief. Johannesburg: 

Voortrekkerpers. 

116. Pretorius, J.M.W. 1972. Grondslae van die Pedoterapie. Elsiesrivier: McGraw Hill. 

117. Reagan, T. 1990. Philosophy of Education in the seTVIce of apartheid: the role of 

"Fundamental Pedagogics" in South African Education. Educational Foundation, 4(2):59-71. 

118. Reeler, G. & Davey, C.R. 1991. The idiographic research method as facilitator of 

phenomenological enquiry. Educare. 20(1;2):119-127. 

119. Remenyi, D. & Money, A. 1996. A practical guide to preparing academic papers. South 

African Journal of Higher Education, 1 0(2):208-217. 

120. Rennie, D.L. 1990. Toward a representation of the client's experience of the psychotherapy 

hour, in Client-centered therapy in the nineties, geredigeer deur G. Lietaer, J. Rombauts & 

R. Van Balen. Leuven: Leuven University Press. 

121. Rogers, C. 1967. On becoming a person: a therapist's view of psychotherapy. London: 

Constable. 



167 

122. Runyan, M.C.K. 1983. Idiographic goals and methods in the study of lives. Journal of 

Personality, 51(3):413-437. 

123. Sandelowski, M. 1996. Focus on qualitative methods. One is the liveliest number: the case 

orientation of qualitative research. Research in Nursing and Health, 19(6):525-529. 

124. Santostefano, S. 1985. Cognitive control therapy with children and adolescents. New 

York: Pergamon. 

125. Santostefano, S. 1988. Cognitive control battery (C.C.B.). Los Angeles: Western 

Psychological Services. 

126. Schoeman, D. 1996. Interim Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad. 

Persoonlike onderhoud. 15 Mei, Pretoria. 

127. Semrud-Clikeman, M. 1995. Child and adolescent therapy. Boston: Allyn and Bacon. 

128. Serres, M. 1989. Detachment. Athens, Ohio: University Press. 

129. Sielkundevereniging van Suid-Afrika. 1993. Etiese kode vir sielkundiges. Pretoria: 

Sielkundevereniging van Suid-Afrika. 

130. Sohnge, W.F. 1994. Die invloed van enkele modeme en postmodeme idees op onderwys en 

kurrikulering: 'n kursoriesparadigmatiese aanduiding. Educare, 23(2):4-14. 

131. Sonnekus, M.C.H. 1973. Psigopedagogiek - 'n inleidende orientering. Stellenbosch: 

Universiteitsuitgewers en -boekhandelaars. 

132. Sonnekus, M.C.H. 1985. Die psigiese lewe van die kind en sy deelname aan die 

opvoedingsgebeure, in Opvoeding en opvoedingsprobleme tussen ouer en kind, geredigeer 

deurM.C.H. Sonnekus. Pretoria: HAUM:15-31. 

133. Sonnekus, M.C.H. & Ferreira, G.V. 1986. Die psigiese lewe van die kind-in-opvoeding. 

Stellenbosch: Universiteitsuitgewers en -boekhandelaars. 



168 

134. Sonnekus, M.C.H., Nel, B.F., Kotze, J.M.A., Pretorius, J.M.W., Du Toit, AS. & Wentzel, 

J.A.T. 1971. Die leermoeilike kind. Stellenbosch: Universiteitsuitgewers en 

-boekhandelaars. 

135. Spock, B. 1969. Baby and child care. London: Bodley Head. 

136. Sprinthall, N.A., Sprinthall, R.C. & Oja, S.N. 1993. Educational Psychology: a 

development mental approach. New York: McGraw-Hill. 

137. Stuart, J.F. 1995. Onderwysersopleiding in die Fakulteit Opvoedkunde, Unisa: kursoriese 

opmerkings oor relevansie en legitimiteit. Educare, 24(2):27-43. 

138. Suid-Afrika. 1997. White paper on an integrated national disability strategy. Pretoria: 

Kantoor van die adjunk president. Ndabeni: Rustica Press. 

139. Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad. [s.a.]. Beleidsverklaring: 

aspekte van professionele gedrag. Pretoria: Suid-Afrikaanse Geneeskundige en 

Tandheelkundige Raad. 

140. Suid-Afrikaanse en Tandheelkundige Raad. 1990. Reels wat die handelinge of versuime 

uiteensit ten opsigte waarvan tugstappe deur die Beroepsraad vir Sielkunde en die Raad 

gedoen kan word. Pretoria: Suid-Afrikaanse Geneeskundige en Tandheelkundige Raad. 

141. Suid-Afrika, Departement van Onderwys. 1997. Report of the National Commission on 

Special Needs in Education and Training (NCSNET) and National Committee on 

Education Support Services (NCESS). Quality Education for all. Overcoming Barriers 

to Learning and Development. Pretoria: Staatsdrukker. 

142. Te'eni, D.R. 1998. Nomothetics and idiographics as antonyms: two mutually exclusive 

purposes for using the Rorschach. Journal of Personality Assessment. 70(2):232-247. 

143. Taute, B. 1955. Opvoedende onderwys. 'n Handleiding vir studente in die algemene 

metodiek van die onderwys. Stellenbosch: Universiteitsuitgewers en -boekhandelaars. 



169 

144. Thompson, C.L. & Rudolph, L.B. 1992. Counselling children. California: Brooks/Cole. 

145. Transvaalse Onderwysdepartement (T.O.D.). 1974. Opsomming A.J. Welgemoed, 75-0270, 

Dokument T.O.D. versameling 2. Pretoria: Transvaalse Onderwysdepartement. 

146. Transvaalse Onderwysdepartement. 1989. Handleiding vir die onderwyshulpsentrums van 

die opvoedkundige hulpdiens. Pretoria: Transvaalse Onderwysdepartement. 

147. Tsoukas, H. 1989. The validity of idiographic research explanations. Academy of 

Management Review, 14(4):551-561. 

148. Universiteit van Pretoria. 1998. Jaarboek Fakulteit Geneeskunde. Pretoria: Universiteit van 

Pretoria. 

149. Van den Aardweg, E.M. 1993. Psychology of Education: a dictionary for students. 

Pretoria: E & E Enterprizes. 

150. Vandenberg, D. 1971. Being and Education. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. 

151. Van den Berg, J.H. 1970. Metabletica ofleer der veranderingen. Nijkerk: Callenbach. 

152. Vander Stoep, F. & Louw, W.J. 1984. Inleiding tot die Didaktiese Pedagogiek Pretoria: 

Academica. 

153. VanderVelde, I. 1969. Rousseau, in Grote denkers over opvoeding, geredigeer deur I. Van 

der Velde. Amsterdam: J.M. Meulenhoff: 193-223. 

154. VanDeventer, V. 1993. The ontology of I, the Eye of ontology. 'n Simposium gereel deur 

H. Viljoen. Pretoria: Universiteit van Suid-Afrika. 

155. Van Niekerk, P.A. 1976. Die problematiese opvoedingsgebeure. Stellenbosch: 

Universiteitsuitgewers en -boekhandelaars. 



170 

156. Van Niekerk, P.A. 1986. Die terrein van die opvoedkundige-sielkundige, in Die 

opvoedkundige-sielkundige: 'n handleiding in die opvoedkundige-sielkunde, geredigeer 

deur P.A. van Niekerk. Stellenbosch: Universiteitsuitgewers en -boekhandelaars: 1-56. 

157. Van Rensburg, C.J.J., Landman, W.A. & Bodenstein, H.C.H. 1994. Basiese begrippe in die 

Opvoedkunde. Pretoria: Orion. 

158. Van Schalkwyk, O.J. 1970. Die plek van pedoterapie m beroepsorientering. MEd

verhandeling, Universiteit van Pretoria, Pretoria. 

159. Van Vuuren, R. 1986, Die betekenis van menswees - eksistensieel-fenomenologiese 

sielkunde, in Perspektiewe op menswees, geredigeer deur S.I. Du Toit. Kaapstad: 

Academica:214-227. 

160. Van Zyl, E. 1990. Die pedoterapeutiese aanwending van kindertekeninge. Educare, 

19(1):113-120. 

161. Van Zyl, P. 1973. Opvoedkunde deell. Braamfontein: Boekhandel DeJong. 

162. Veldsman, T. 1998. Academics fears allayed. Psy Talk A newsletter of the Psychological 

Society of South Africa, 1: 1-4. 

163. Verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse Taal. 1994. S.v. 'eis'. Midrand: 

Perskor Uitgewery. 

164. Verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse Taal. 1994. S.v. 'essensie'. Midrand: 

Perskor Uitgewery. 

165. Verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse Taal. 1994. S.v. 'praktyk'. Midrand: 

Perskor Uitgewery. 

166. Verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse Taal. 1994. S.v. 'verantwoordbaar'. 

Midrand: Perskor Uitgewery. 



171 

167. Verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse Taal. 1994. S.v. 'vereiste'. Midrand: 

Perskor Uitgewery. 

168. Viljoen, H.G. 1993. Ontologie en mensbeskouings in die Sielkunde. 'n Simposium gereel 

deur H. Viljoen. Pretoria: Universiteit van Suid Afrika. 

169. Vrey, J.D. 1979. Die opvoedeling in sy selfaktualisering. Pretoria: Universiteit van Suid

Afrika. 

170. Walberg, H.J. & Haertel, G.D. 1992. Educational Psychology's First Century. Journal of 

Educational Psychology, 84(1):6-19. 

171. Waterink, J. 1961. Principe en gezag in de hedendaagse psychologie en paedagogiek, in Ten 

afscheid van Dr. J. Waterink, geredigeer deur R.J. Bijkerk, et al. Wageningen: N.V. Gebr. 

Zmrier en Keunings Uitgewersmaatschappij: 9-27. 

172. Waugh, P. 1983. Die agogiese eise van kultuurbewaring. DEd-proefskrif, Universiteit van 

Suid-Afrika, Pretoria. 

173. Welgemoed, A.J. 1974. Die sielkundige en voorligtingsdiens van die TOD as hulpdiens. 

Dokument TOD Versameling: 2, nommer: 75-0270:1-5. Pretoria: Transvaalse 

Onderwysdepartement. 

174. Whittal, M.L., Goetsch, V.L., & Eifert, H. 1996. Introduction of a dynamic idiographic model 

for identifying panic. Journal of Anxiety Disorders, 10(2):129-144. 

175. Wicks-Nelson, F. & Israel, AS. 1984. Behaviour disorders of childhood. New Jersey: 

Prentice-Hall. 



BYLAE A: RAAMWERK VAN ASPEKTE EN VRAE WAT TYDENS DIE TOTALE 

NAVORSING EN IN DIE IDIOGRAFIESE GESPREKKE MET DEELNEMENDE 

OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE PRAKTISYNS BESPREEK IS 

1. AGTERGROND 

'n Aantal aspekte en vrae rondom die idee van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige prak:tyk 

het via die navorsing vir die histories-komtemporere oorsig, die literatuurstudie en die 

mensbeeldstudie na vore gekom. Hierdie aspekte is tydens die navorsing omgebou tot vrae wat vir 

evaluering en beskrywing van 'n verantwoordbare opvoedkundige sielkundige praktyk aan die 

navorser self en aan respondente in die idiografiese gesprekke gestel is. In paragraaf 4.3 verskyn 'n 

gekondenseerde weergawe van hierdie aspekte as 'n lys van vrae wat direk aan respondente gestel is. 

2. BESTEK VAN INSKAKELING VAN DIE ASPEKTE EN VRAE 

Bylae A bevat die omvattende reeks aspekte en vrae wat na vore getree het tydens die navorsing en dit 

dui die hoofrigting of sentrale tema en aanverwante temas aan, maar hulle is nie elkeen in detail in die 

navorsing of in die idiografiese gesprekke aangewend nie. Hulle vertoon die hoofinslag en -insigte 

van die navorsing. Om elkeen in detail in die navorsing te benut het, sou tot 'n onhanteerbare volume 

gelei het. Hulle was en bly egter rigtingwysers langs die navorsingsweg wat in hierdie navorsing 

gevolg is. 

3. RAAMWERK 

Die gemelde aspekte en vrae word vervolgens verskaf, soms in neutrale en soms in vraende formaat, 

nie in volgorde van belangrikheid nie, maar soos wat hulle spontaan in die navorsing na vore getree 

het: 

3.1 IDSTORIES-KOMTEMPORERE INSIGTE, GEBRUIKE EN DENKRIGTINGS IN DIE 

SIELKUNDIGE OPVOEDKUNDE 

• Kennis van die oorspronge van die Sielkundige Opvoedkunde as wetenskap en praktyk : het dit 

waarde in opleiding en praktyk? 

• Geldigheid I aanvaarbaarheid van insigte, gebruike en denkrigtings uit die verlede en in die hede. 

• Toepassingsmoontlikhede in die prak:tyk. 
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3.2 DIE VERBAND TUSSEN OPVOEDKUNDE EN SIELKUNDE 

• Hoe word die "gesag" van die een dissipline in die teenwoordigheid van die ander erken en 

gehandhaaf? 

• Waarom word daar so 'n ("kunsmatige") kombinasie benut: kon die Sielkunde nie maar goedskiks 

'n taak en terrein bekend as "Kindersielkunde" daarstel nie? Is sprake van "kunsmatigheid" 

geregverdig? 

• Watter vertrekpunte vir wetenskaps- en praktyksbeoefening word benut waar die twee dissiplines 

elkeen op outonomie aanspraak maak? 

• Is insigte van die twee dissiplines versoenbaar? Word die pasient nie 'n speelbal van twee 

wetenskappe en praktyke nie? 

• Kan die kombinasie nie tot konflik lei by die inskakeling van die media nie. 

• Watter Ieiding is daar aan pedoterapeute beskikbaar vanuit navorsings- en opleidingsinstansies? Is 

daar betekenisvolle wisselwerking tussen kennis en insigte van die wetenskaplikes, dosente en 

praktisyns? 

• Watter geleenthede vir eie navorsing skep ofbenut pedoterapeute self? 

4. MENSBEELD EN SY ElSE AS GRONDSLAG VIR DIENS AAN DIE MEDEMENS 

• Volgens watter mensbeeld word die medemens wat 'n diens lewer (terapeut) en die pasient beskou 

en behandel? 

• Het die terapeut kennis van die mens hetsy as kind en volwassene en die idee van 

menswaardigheid wat herstel, bevorder ofbeskadig kan word? Word voorkom dat ongenaakbare 

houdings, "ongemaklike" kantore en spreekkamers uitgeskakel word ten einde die pasient nie te 

laat twyfel aan eie vermoe en waardigheid nie? 

• Word kennis van die ontologiese of onbetwisbare aard van die mens van die terapeut vereis en 

figureer dit in die leerplanne vir die opleiding van terapeute? Weet die pedoterapeut wat 'n 

pasient is en wat pasient-wees aan die waardigheid van die mens, kind of volwassene, doen? 

• Is daar 'n universeel-aanvaarbare mensbeeld moontlik of beskikbaar? Is s6 'n mensbeeld 'n 

onbetwisbare weergawe van wat en hoe die mens is? 

• Is die mensbeeld wat in die onderhawige navorsing bespreek word s6 aanvaarbaar dat dit tans nog 

gebruik kan word? Is daar 'n plaasvervanger? 

• Watter mensbeeld word deur die respondente benut? Is dit vir respondente 'n selfbedinkte 

mensbeeld of een verkry uit opleiding? 
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5. MENSBEELD EN ETIEK I ETIESE KODE 

• Beskou navorsers en respondente 'n bepaalde mensbeeld as noodsaaklik in hulle terapeutiese 

arbeid en watter etiese oorwegings spruit vir bulle uit die mensbeeld voort? 

• Watter etiese voorskrifte word tans benut in opleiding en praktyk? Geniet dit aanvaarbare 

erkenning? 

• Is daar 'n etiese kode vir (pedo )terapeute beskikbaar? 

• Wat is die waarde van etiese kodes? 

• Universele aanvaarbaarheid in die lig van ideologiese, religieuse en ander aanverwante 

oorwegmgs. 

6. 'N ETIESE KODE VIR (PEDO)TERAPEUTE 

• Kan s6 'n kode te midde van kulturele diversiteit sinvol opgestel en aangewend word? 

• Hoe kan daar oor 'n bree front deur belanghebbendes saam aan die daarstelling van 'n etiese kode 

gewerk word? Hoe kan die grondslag bepaal word? 

• Is dit nodig om 'n spesifieke kode vir pedoterapeute op te stel ofkan 'n kode vir "aile, opvoeders 

nie benut word nie? 

• Die mensbeeld waarvolgens die terapeut diegene beoordeel met wie hy in die praktyk te make het. 

Wat is die rol van menswaardigheid, digniteit, vertroue, gesag en begrip in die verhouding terapeut 

en pasient volgens die terapeut se etiese kode? 

• Die oorwegings, uit 'n etiese oogpunt, aangaande die "deftigheid, teenoor die "huislikheid" van 

die terapeut se werksplek. 

• Die wyse waarop die terapeut die pasient se eie vermoe inspan om met menswaardigheid te help 

hydra tot die verkryging van 'n oplossing vir die pasient se probleem en daarmee die herstel van 

die pasient se menswaardigheid? 

• Die terapeut se mening ten aansien van die kwessie of die etiese aspekte van 'n terapeutiese 

praktyk aanleerbaar is of nie en hoe dit moontlik gemaak kan word dat etiese optrede nie 

kunsmatige ingrepe is nie. 

7. OPLEIDING 

A1 die aspekte wat oor die leerplan en opleiding van terapeute handel, en al die vrae daaromtrent, 

beoog deurgaans om vas te stel of die opleiding van terapeute sodanig is dat die pasient geborge sal 
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wees in die begeleide beskutting van 'n verantwoordelike terapeut wat op verantwoordbare wyse 

praktiseer: 

• Voorgraads - omvang en voorbereiding. 

• Nagraads - omvang en gereedmaking. 

• Taalvermoe: moedertaal en ander tale vir die praktyk. 

• Kennis van diverse kulture. 

• Beskikbaarheid van opleidingsplekke en geleenthede vir praktiese opleiding. 

• Wat is 'n gangbare balans tussen Opvoedkunde en Sielkunde-inhoude tydens I vir voorgraadse en 

nagraadse opleiding van terapeute? 

• Balans I verhouding tussen teoretiese en praktiese opleiding (voorgraads, nagraads en tydens 

intemskap. 

• Blootstelling aan praktiese ervaring tydens opleiding. 

• Is daar voldoende keuring I seleksie en opleiding van mentors? 

• Diepgang van die opleiding ten opsigte van: 

Teoretiese grondslae en mensbeeld 

Intemskap: eise, huidige stand? 

Praktyksadministrasie en finansiele bestuur 

- Etiese kode 

Spreekkamerinrigting 

Tegniese hulpmiddels I media 

- Registrasie en -vereistes 

• Die respondente se mening rondom die kwessie van opleiding as opvoedkundige sielkundige - in 

die besonder as pedoterapeut. 

• Die blootstelling, Ieiding en ervaring wat die opvoedkundige sielkundige tydens sy intemskap 

ontvang het - veral ten aansien van die praktyk en die toepassing van pedoterapie. 

• Die toepassing in die praktyk van teoretiese kennis ( opleidingsinhoude) van die Opvoedkunde, die 

Sielkunde en die Sielkundige Opvoedkunde. 

• Die opleiding, benewens tegniese en akademiese opleiding, wat die opvoedkundige sielkundige as 

terapeut nodig ag om verantwoordbaar op te tree. 

• Die opvoedkundige sielkundige, as terapeut, se mening ten aansien van opleiding sowel as die 

terapeut se beskouing van moontlike tekortkominge in opleidingsinhoude en die omvang van 

opleiding. 
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8. EV ALUERING VAN PEDOTERAPEUTE 

Die aspekte I vrae wat bier volg kan ook vir ander terapeute en enige opvoeder toepaslik wees: 

• Hoe word 'n pedoterapeut se arbeid I diens as verantwoordbaar beoordeel? 

• Watter mate van opleiding ontvang die aspirant~pedoterapeut ten opsigte van selfevaluering? 

• Daar bestaan tans 'n evalueringsbasis wat in detail uitgewerk is rondom die toepassing van 

medemenslikheid gerig deur drie verhoudings, te wete, die kenverhouding, die gesagsverhouding 

en die vertrouensverhouding. Word hierdie basis nog as aanvaarbaar beskou? Indien nie, wat is 

daar beskikbaar in die plek daarvan? 

• Die gemelde basis bevat 'n uitgebreide teorie oor kategoriee en kriteria: die kategoriee word benut 

om die aard en omvang van, onder meer, die Sielkundige Opvoedkunde te kan ontleed en te 

beskryf en die kriteria word benut om te evalueer of die pedoterapeut verantwoordbaar optree. 

Hoeveel weet die respondente hiervan en pas bulle dit toe? Het hierdie aspekte in hul opleiding 

gefigureer? 

• Teoretiese begronding van die idee van mens en wereld, mens en medemens en die mens wat in 

diens van die medemens staan, is 'n mens wat sin skep en sin vind. Weet die respondente wat 

sinvinding beteken? 

9. DIE STATUS VAN DIE OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE PRAKTYK EN 

VERANDERENDE OMSTANDIGBEDE VAN DIE OPVOEDKUNDIGE 

SIELKUNDIGE PRAKTISYN IN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA 

• Die mening van die terapeut ten aansien van die kwessie of daar rede tot kommer is oor die status 

van die opvoedkundige sielkundige praktyk teenoor aanverwante praktyke, soos, onder meer, die 

Voorligtingsielkunde en Kliniese Sielkunde. 

• Die mate waarin die opvoedkundige sielkundige tred hou met veranderende omstandighede in die 

Republiek van Suid-Afrika sowel as in die praktyk van die opvoedkundige sielkundige. 

10. DIE TERAPEUT AS NAVORSER-DENKER 

• Is die terapeut daarop ingestel om ten spyte van lang jare diens nog steeds te lees, aan 

werkswinkels deel te neem en ander vorme van kennis- en vaardigheidsopleiding mee te maak? 
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• Is die terapeut bereid om die eie lewensopvatting en wereldbeskouing te temper met insigte, kennis 

en vaardighede voortspruitend uit ander lewensopvattings en wereldbeskouings waar dit blyk dat 

sodanige kennis en vaardighede berus op wetenskaplik begronde vertrekpunte en insigte? 

• Is die terapeut in permanente verwondering oor die pasient as mens of het die pasient net nog 'n 

geval geword? 




