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OPSOMMING 

Hierdie studie handel oor 'n huJpverleningsprogram vir die begaafde seun wat onderpresteer in 
die sekondere skool. 

Navorsing toon dat aansienlik meer seuns as meisies met hierdie probleem worstel en gevolglik 
word hulle voile potensiaal nie verwesenlik nie. Dit het 'n doeltreffende huJpverleningsprogram 
in die brandpunt van die studie gestel. 

Literatuurstudie toon dat baie bestaande huJpverleningsprogramme gerig 1s op 
primereskoolleerders en dat Suid-Afrikaanse hulpverleningsprogramme beperk is. 

Die doelstelling van die studie fokus op huJpverlening deur 'n interdissiplinere spanbenadering 
aan die adolessente begaafde seun wat onderpresteer. 

Die twee vraelyste vergemaklik identifisering van die eiesoortige probleme en behoe:ftes van die 
kind en fokus op die funk:sioneringsbeeld van die kind-in-totaliteit. Hu1pverleningsvoorstelle 
word in die Akkumulatiewe B/NGO-Plantabel vervat. 

Hu1pverlening geskied intensief op 'n een-tot-een-basis en moet ortodidakties en 
ortopedagogies verantwoordbaar wees. Volgehoue bemoeienis met die opvoedeling lei tot 
noukeurige evaluering van die leerder, asook van die huJpverleningsprogram 
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SUMMARY 

This study deals with a support programme for the gifted boy who underachieves in the 
secondary school 

Research shows that more boys than girls experience these problems and consequently their full 
potential is not realised. Hence the focus on an effective assistance and support programme. 

Literary studies show that many existing support programmes target the primary school pupils 
and that South African support programmes are limited. 

The aim of the study focuses on assistance to the gifted adolescent boy who underachieves, 
through an interdisciplinary team approach. 

The two questionnaires facilitate identification of the unique problems and needs of the child 
and focus on his totality. The Accumulative BINGO Plan chart contains suggestions for 
assistance. 

Support is intensive on a one-to-one basis and must be according to orthodidactic and 
orthopedagogical principles. Continuous involvement with the educand leads to an accurate 
evaluation of the learner and the support programme. 
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HOOFSTUK.1 

INLEIDENDE ORIENTERING, PROBLEEMSTELLING, DOEL VAN ONDERSOEK 

EN BEGRIPSVERKLARING 

1.1 INLEIDING 

Die vakterrein van die Opvoedkunde ook Pedagogiek genoem, bestaan nit verskeie 

deeldissiplines. Die navorser wil graag twee velde uitlig, naamlik Ortopedagogiek en 

Ortodidaktiek, omdat dit direkte relevansie vir die onderhawige studie het. 

Volgens Kapp (1989:15) is Ortopedagogiek daardie deeldissipline van die Pedagogiek wat die 

problematiese in verband met die opvoeding en onderrig van kinders en die regstelling daarvan, 

bestudeer. Die probleme kan te wyte wees aan tekorte in die kind sel£ begeleiding wat die kind 

ontvang of omgewingsinvloede. Potensiele problematiese situasies word in Ortopedagogiek 

ingesluit. Die klem val op die regstelling van probleme wat by kinders ontstaan het as gevolg 

van "skewe" kinderbegeleiding. Die uitvloeisel hiervan is gedrags-, wordings- en leerprobleme, 

wat in samehangende verband voorkom Dit is daarom voor die hand liggend dat die doel van 

Ortopedagogiek hu1pverlening aan kinders in problematiese opvoedingsituasies behels. 

Ortodidaktiek as deeldissipline van Pedagogiek, het te make met die regstelling van versteurde 

onderrig. Die disharmoniese onderwyssituasie kan in drie komponente voorkom, naamlik die 

kind, onderwyser en inhoud (Kapp 1989: 17). 

In albei dissiplines figureer hu1pverlening aan die kind met probleme baie prominent. Relevante 

literatuur lewer bewys van uitgebreide navorsing wat reeds oor hu1pverleningsprogramme 

ondemeem is. Heelwat literatuur handel ook oor talle kinders met probleme wat nooit as 

sodanig gerdentifiseer word nie, of oor kinders se probleme wat eers opvallend word wanneer 

die probleme emstige afinetings aanneem Begaafde kinders kompenseer vanwee hulle 

intelligensie vir probleemareas en bemoeilik derhalwe identifisering. Hulpverlening word 

derhalwe ook bemoeilik. 



Hulpverleningsprogramme, soos die Triad-model (die driebeenmodel van Renzulli) en die 

COGNET-program van Greenberg, is grootlik.s gebaseer op die jonger kind wat horn in die 

primere skool bevind. Baie primere skole het spesiale klasse soos hulpklasse waarin voorsiening 

gemaak word vir kinders met leerprobleme. Dit lyk dus asof die sekondereskoolkind veel meer 

aan sy eie lot oorgelaat word om sy probleme self die hoof te hied. Die probleem word vererger 

deur beperkte finansiele hulpbronne aan die staat se kant en 'n tekort aan spesiaal opgeleide 

persone. In die lig hiervan is dit nie vreemd dat die omvang van onderprestering steeds toeneem 

in die sekondere skool nie. 

Dit is algemeen bekend dat 'n mens nie optimaal kan funksioneer as hy of sy 'n belemmering 

ondervind nie. Dit affekteer die totale menswees. Die begaafde kind met sy kenmerkende 

sensitiwiteit, skerp waamemingsvermoe en spesifieke behoeftes is ook geen uitsondering nie. 

Talle probleme wat die begaafde kind moontlik. kan ondervind, kan lei tot onderprestasie en kan 

dus sy/haar funksioneringsvlak en optimale verwesenlik.ing van sy/haar vermoens, emstig 

benadeel. Probleme kan setel in kognitiewe, affektiewe, konatiewe, normatiewe, fisiese of 

sosiale gebiede, asook 'n vervlegting van verskillende areas. 

1.2 PROBLEEMONTLEDING 

1.2.1 AANV ANKLIKE BEWUSWORDING 

As onderwyseres verbonde aan 'n sekondere skoo~ het die navorser bewus geword van die 

groot persentasie begaafde leerders wat onder hulle verwagte vermoens presteer op akademiese 

vlak. Begaafde leerders is as sodanig gei"dentifiseer deur byvoorbeeld groeptoetse van die 

Onderwysdepartement (NSAGT) of individuele toetse (SSAIS-R) of (JSAIS) wat as sodanig 

aangeteken is op hulle Ed Lab-kaarte. Dit was ook opvallend dat hierdie leerders se totale 

persoonsbeeld daardeur geraak word en dat die funksionering van die kind-in-totaliteit, negatief 

daardeur beiilvloed word. Die totale persoonsbeeld sluit byvoorbeeld aspekte in soos die 

kognitiewe, affektiewe, sosiale, konatiewe, normatiewe en fisiese funksionering. Die behoeftes 

en probleme van die leerder word ook ingesluit by sy algehele funksioneringsbeeld, met inbegrip 

van sy persoonlik.heidsamestelling. 
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Tydens gesprekvoering met kollegas was opmerkings soos die volgende nie vreemd nie: ''Die 

kind wil nie saamwerk nie." ''Die kind is lui." ''Die kind is moedswillig en onbelangstellend." 

Enkele onderwysers sou wel erken dat die kind 'n probleem het, maar huldig die standpunt dat 

elke leerder maar sy deel moet hydra in die sekondere skool as hy iets wil bereik in die lewe. 

Algaande het die navorser intens bewus geword van die leemte wat bestaan ten opsigte van 

hulpverlening aan die begaafde onderpresteerder in die sekondere skool. 

Die feit dat al hoe meer begaafde onderpresteerders in die sekondere skool opval, laat die vraag 

ontstaan of daar nie moontlik 'n leemte bestaan in die identifisering en hulpverlening aan sulke 

kinders op primereskoolvlak nie. Dit wil voorkom asof menige kinders vroee identifisering 

ontbeer en gevolglik eers in die sekondere skool opvallend word. Hulpverlening word derhalwe 

bemoeilik, aangesien sekondereskoolonderwysers vanwee kurrikulumdruk op akademiese werk 

konsentreer. Terapiegeleenthede gaan grootliks verlore, aangesien die brein op ongeveer 

tienjarige ouderdom matureer, asook die feit dat gevestigde gedragspatrone by die jong 

adolessent moeilik verbreek word. Op hierdie stadium van die adolessent se lewe, is hy besonder 

kwesbaar en lei voortdurende mislukkings tot kompliserende negatiewe kenmerke, soos 'n swak 

selfkonsep, negatiewe motivering, gebrekkige waaghouding, belangeloosheid, depressie, 

gedragsprobleme en vele meer. 

Tydens bewuswording van die probleem, het 'n verdere vraag onder die navorser se aandag 

gekom: "Waarom is daar steeds begaafde onderpresteerders in die sekondere skool wat reeds in 

die primere skool addisionele hulp ontvang het?" Hieruit het die volgende vrae gevloei: 

* Was hulpverlening doeltreffend, suksesvol en effektief op primere vlak, as die begaafde 

sekondereskoolleerder dan steeds die probleem van onderprestasie het? 

* Indien wel, waarom het die kind dan tydens die fase van sy of haar lewe steeds die 

probleem? 

* Waarom is hulpverlening soms onsuksesvol? 

* Watter kompliserende faktore dra by tot die probleem van onderprestasie? 

* Watter persone moet betrokke wees by die optimale hulpverlening aan die kind met 

probleme? 

* Hoekom is hulpverlening net by sommige begaafde onderpresteerders geslaagd? 
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* Waarom is dit opvallend dat meer begaafde seuns as dogters die probleem van 

onderprestering het? 

Om die uitkoms van hulpverlening te bepaal, is ook 'n debatteerbare kwessie. 'n 

Sekondereskoolkind wat leerprobleme ondervind, maar op primereskoolvlak remedierende hulp 

of terapie ontvang het, is nie noodwendig aanduidend van onsuksesvolle hulpverlening nie. Die 

probleem sou moontlik veel groter kon wees indien hulp nie reeds plaasgevind het nie. 

Die funksionering van elke unieke individu as kind-in-totaliteit sal voortdurend in ag geneem 

moet word tydens hulpverlening en enkele aspekte soos persoonlikheidskenmerke, geslag, 

ouderdom, relasievorming, milieu en fisieke gesteldheid, sal prominent moet figureer. 

Die omvang van onderprestasie by begaafde leerders, noop die daarstelling van 'n 

hulpverleningsprogram wat deur onderwysers en ouers, sowel as ander belanghebbende 

persone, aangewend kan word in die praktyk vir effektiewe hulpverlening aan die begaafde 

onderpresteerder in die sekondere skool. 

1.2.2 BESINNING OOR BEWUSWORDING 

Volgens die RGN-verslag (1986: 15) oor onderwys vir begaafde leerlinge, vorm die ontwerp van 

onderwysprogramme vir hoogbegaafdes, die kem van die onderwysvoorsiening vir hierdie 

kinders. Die begaafde onderpresteerder kan egter eers voordeel trek uit bykomende 

stimulerende programme nadat sy of haar probleme opgelos is en die diskrepansie tussen 

prestasies en vermoens opgehef of verklein is. Die verslag meld egter ook dat in die ontwerp 

van hulpverleningsprogramme die klem ook voortdurend moet val op onderwysersopleiding met 

betrekking tot vroee identifisering en hulpverlening aan begaafde onderpresteerders, 

ouerbetrokkenheid en begeleidingsprogramme, positiewe gesindheidsvorming by hulpverleners, 

multidissiplinere samewerking en die onderwysbehoeftes van die begaafde onderpresteerder 

(RGN 1986:240-241). 

Volgens Felton en Biggs (1977:10) moet die ideale hulpprogram gerig wees op die bepaalde 

behoeftes van die onderpresteerder en die ouers, gemeenskap, spesifieke kultuur- en etniese 

groep, asook die opvoedingsisteem, insluit. 
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In aansluiting by die behoeftes van die begaafde onderpresteerder, is dit belangrik om daarop te 

let dat die groep leerders ook probleme en kwellinge ondervind ten opsigte van versteurde 

relasies. Laubscher (1986:128) noem dat die gevaar bestaan dat begaafdes grootliks kognitief 

gestimuleer word waar slegs van hoe IK-tellings gebruik gemaak word en daar dan 'n 

diskrepansie kan ontstaan tussen die kognitiewe en affektiewe aspekte wat positiewe 

relasievorming negatief sal bemvloed. Hierdeur kan 'n begaafde kind 'n onderpresteerder word. 

Steyn ( 1983: 11) merk op dat die verstandelik begaafde kind, veral in die sekondere skool, met 

betrekking tot sy beroepstoekoms pedagogies verwaarloos word. Dit het verreikende gevolge vir 

die persoon as sodanig, sy beroepstoekoms, die gemeenskap en die land as geheel. Die 

ontwikkeling van mannekragpotensiaal word gestrem deur 'n verlies aan opleiding. Dit kan lei 

tot onderprestasie wat op sy beurt weer aanleiding kan gee tot druiping, vroee skoolverlating en 

persoonlikheidsprobleme. Dit blyk dus dat onderprestasie in die sekondere skool 'n wesenlike 

probleem is, omdat leerders nie hul maksimale potensiaal ontwikkel nie. Volgens Steyn ( 1983: 

13) raak sodanige probleme die onderwyser se houding teenoor die kind, die kind se verhouding 

teenoor die skool en die aard van die toekomsplanne wat die kind vir homself daarstel. 

Onderprestasie is 'n stremmende faktor in die ontwikkeling van die land se mannekragpotensiaal. 

Die vraag ontstaan watter aandeel onderprestasie en verkeerde beroepskeuses of vakkeuses dalk 

op sekondereskoolvlak, of selfs vroeer het. 

Vroee identifisering van die begaafde onderpresteerder word bemoeilik deur die feit dat leerders 

van mekaar verskil ten opsigte van hul vermoens, wyses van aktualisering van vermoens, 

deelname en gesindheid ten opsigte van klaskamer-, skool- en buitekurrikulere aktiwiteite en 

persoonlikheidsverskille. In 'n voorlopige identifiseringsprogram vir verstandelik begaafde 

leerders behoort die ouers, onderwysers, maats, verkenningsmedia en skolastiese prestasie 

gebruik te word as inligtingsbronne (Steyn 1983:110-124). 'n Beter prognose kan in die 

vooruitsig gestel word waar vroee identifisering van die begaafde onderpresteerder plaasgevind 

het. Dit is so omdat hulpverlening meer suksesvol kan geskied vanwee vroee regstelling van 

gedragspatrone en leerwyses. Ervaringsagterstande word verhoed en stimulasie en geleenthede 

verbeter. Die ouer-kind-verhouding word ook versterk. Deurlopende identifisering moet ook 

gedoen word. Steyn (1983:246) merk op dat dit belangrik is dat die verstandelik begaafde 

leerder wat onderpresteer vroegtydig en korrek geidentifiseer word, sodat hy die nodige steun 

vir sy probleem kan ontvang. 
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Uit die voorafgaande 1s dit duidelik dat voorligting aan ouers, vroee en deurlopende 

identifisering, spesiale onderwysprogramme, groter di:fferensiasie, die kurrikulum, spesiaal 

opgeleide onderwysers en skoolvoorligting ook in 'n hulpverleningsprogram moet figureer. 

Studiegewoontes en -houdings, leerstrategiee en angs of depressie is ook aspekte waaraan 

aandag gegee moet word tydens hulpverlening. Die klem moet voortdurend op die uniekheid en 

individualiteit van elke leerder val. 

Enige besinning oor die kind, veral ook die kind wat probleme in sy psigiese lewe ondervind, 

vereis dus dat die kind se pedagogiese gesitueerdheid in ag geneem moet word, aldus Kapp 

(1992:8). 

Tydens haar besinning het die navorser al hoe meer onder die indruk gekom dat sy nie net die 

oorsake, aard en omvang van die kind se probleme moet bepaal nie, maar ook hulpverlening met 

die oog op die regstelling daarvan moet aanbied. Volgens Kapp (1992:9) verskil die aard van die 

nood en die wyse waarop hulp verleen word ter verligting van die nood by verskillende praktyke, 

maar is elkeen gerig op die verbetering van die kind se eksistensiele toereikendheid. 

Ouers is in baie gevalle volgens Kapp (1992: 12) self die oorsaak van hul kinders se probleme en 

daarom kan psigoterapie veral suksesvol wees indien die ouers betrek word en daarmee saam 

hulle opvoedingsgesindheid en optrede wysig. Probleme in die kind se psigiese lewe bring 

onderaktualisering van die psigiese lewe, asook volwassewordingsprobleme mee. Die 

pedagogiese gesitueerdheid van die kind moet dus ondersoek en begryp word, alvorens tot 

sinvolle hulpverlening oorgegaan kan word. 

Du Toit (1991: 13) merk tereg op dat die groot getalle kinders in die land wat ortopedagogiese 

hulp nodig het en die beperkte beskikbare hulpbronne, vra na 'n funksionele en dinamiese 

benadering tot hulpverlening. Verder meld Kapp (1991:44) dat die uiteenlopendheid van 

probleme wat met gestremdhede gepaard gaan, die insette van verskillende vakspesialiste 

benodig om 'n geheelbeeld van 'n bepaalde kind se probleme te verkry met die oog op die 

ontwerp van 'n regstellende opvoedingsprogram. 

Die begaafde leergestremde kind is deur Gerber (1989:46) onder die loep geneem Navorsing 

wat in 1983 ondemeem is by die Hopkins Universiteit in Baltimore, het getoon dat probleme 
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ondervind word om die groep leerders te identifiseer en <lat hul hoe intellektuele potensiaal hulle 

help om in so 'n mate vir hulle tekorte te kompenseer, dat hulle nie as leergestremd geidentifiseer 

word nie. Dit blyk <lat 'n kind horn in een of antler opsig moet onderskei voordat onderwysers 

besef <lat alhoewel hierdie kind se prestasie, gemeet aan algemene skoolstandaarde, heeltemal 

voldoende is, <lit geheel en al nie verband hou met sy persoonlike potensiaal nie. Waar die 

diskrepansie nie raakgesien word nie, kom die begaafde leergestremde kind dikwels nooit eers by 

'n kliniek vir verdere evaluering nie (Gerber 1989:47). 

Dreyer (1994:69) merk tereg op <lat alle kinders potensiaal het, maar ongelukkig benut min van 

hulle hul voile potensiaal. Om beter benutting van hul potensiaal te verseker, moet die volgende 

drie vereistes nagekom word: 

* Kinders moet besef wat hul potensiaal is. 

* Kinders moet gemotiveer word om hulle potensiaal te benut. 

* Kinders moet weet hoe om hulle potensiaal te benut. 

Wat hulpverleningsprogramme betre( meld Dednam, Derbyshire, Du Toit, Kapp, Landsberg en 

Van Wyk (1993:79) <lat <lit 'n algemene prosedure is dat die hu1pverlener vir elke kind, met 

inagneming van die aard en omvang van sy/haar probleme, 'n individuele program moet 

saamstel, nadat die kind se probleme geidentifiseer en geevalueer is. Dit word meestal gedoen 

deur 'n inter- of intradissiplinere span. Verder, behoort die hulpverleningsprogram voortdurend 

gewysig en verander te word namate nuwe insigte oor en kennis van die kind waarvoor <lit 

ontwerp is, bykom Die basiese struktuur van 'n hu1pverleningsprogram bevat doelstellings, 

inhoud, onderrig-leer-geleenthede en leerervaringe, asook evaluering (Dednam et al 1993:83). 

Uit die voorlopige literatuurstudie blyk die omvang van begaafde onderprestering en die kommer 

wat daaruit voortvloei. Die probleme oor die spesifieke aspek, noop die daarstelling van 'n 

effektiewe hulpverleningsprogram In die bestek van hierdie studie sal dit aangebied word aan 

die hand van die begaafde seun wat onderpresteer in die sekondere skool. 
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1.3 VERKENNING VAN DIE TERREIN VAN ONDERSOEK 

Tydens die verkenning van die probleem, het die navorser 'n reeks van vier praatjies aangebied 

oor die radio. Hierin is die probleem van die begaafde onderpresteerder as deel van die praatjies 

aangebied. Die reaksie van die publiek was oorweldigend en sekere ooreenstemmende probleme 

en behoeftes van ouers en leerders het aan die lig gekom Terselfdertyd het die kompleksiteit van 

die probleem van begaafde onderprestering verdiep, deurdat die uiteenlopendheid van die unieke 

probleme en behoeftes duidelik geword het. 

Ouers beweer dat hulpverlening onsuksesvol was, waar remedierende onderwys en medikasie 

aangebied is. In baie gevalle is daar geen hulpverlening aan die kind gebied nie. Dit blyk ook dat 

die oorgrote meerderheid van begaafde onderpresteerders hulle in die sekondere skool bevind. 

Uit die terugvoering van die ouers, blyk dit dat heelwat onderwysers steeds oningelig is oor die 

eiesoortige probleme van die begaafde onderpresteerder, of 'n antagonistiese houding in verband 

daarmee inneem 

Ouers voel magteloos en leerders is gefrustreerd. Onderwysers ondervind probleme om sulke 

leerders in die hoofstroomklasse te hanteer as gevolg van hoe werksdruk, groot klasse en 

heterogene groeperings. 

In 1996, het die navorser 'n steekproef gedoen in 'n Afrikaanse hoerskool. Die volgende 

statistiek bewys die intensiteit van die probleem van begaafde onderprestering, veral ten opsigte 

van die adolessente seun. As afsnypunt is 'n IK-telling van 120 geneem Onderprestering is 

bepaal volgens akademiese prestasies. Die bevindings was as volg: 

Aantal leerders in die skool : 1 101 

Aantal begaafde leerders : 14 7 

Persentasie begaafde seuns en dogters in die skool: 13,35% 

Aantal begaafde seuns : 63 

Aantal begaafde dogters : 84 

Aantal begaafde seuns wat onderpresteer : 31 

Persentasie begaafde seuns: 5,72% 

Persentasie begaafde seuns wat onderpresteer : 2, 81 % 
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Persentasie begaafde seuns wat onderpresteer uit die aantal begaafde seuns: 49,2% 

Die afleiding wat hieruit gemaak kan word, is dat feitlik die helfte van die begaafde seuns, 

onderpresteer. 

In die standerd 6-groep (graad 8), het vyf uit die dertien begaafde seuns, onderpresteer uit die 

totaal van 268. Dit is 1,86%. Die totaal van die standerd 7-groep (graad 9) was 221, waarvan 

tien uit die negentien begaafde seuns onderpresteer het. Dit is 4,52% uit die standerd 7-groep. 

Uit die totaal van 228 standerd 8-(graad 10) leerders, het vyf uit die veertien begaafde seuns 

onderpresteer, met antler woorde 2, 19% van die standerd agts. Die totale aantal standerd 9-

(graad 11) leerders, was 215. Hieruit het ses van die nege begaafde seuns, onderpresteer. Dit is 

2,79% van die standerd 9-leerders. Die standerd 10 (graad 12) leerders, was 169 in totaaL 

waarvan vyf uit die agt begaafde seuns onderpresteer het. Dit was dus 2, 96% van die 

matrikulante. 

Uit die totale aantal skoolleerders van 1101, vorm die begaafde seuns wat onderpresteer, dus 

14,32%. Die begaafde seuns uit die totale aantal skoolleerders vorm 28,49%. Die hoogste 

persentasie begaafde seuns wat onderpresteer, het in die standerd 7-groep voorgekom Daar kan 

verskeie redes aangevoer word, maar die navorser wou slegs die belangrikheid van die begaafde 

seuns wat onderpresteer in die sekondere skooL beklemtoon. Daar moet ook in ag geneem word 

dat daar waarskynlik alreeds begaafde seuns wat onderpresteer het, die skool verlaat het. 

1.4 AFBAKENING VAN DIE TERREIN VAN ONDERSOEK 

In die bestek van hierdie studie, word die klem geplaas op die daarstelling van 'n 

huJpverleningsprogram vir die begaafde seun wat onderpresteer in die sekondere skooL soos 

reeds gestel hierbo. Die verstandelik (intellektueel) begaafde seun word vir die doeleindes van 

die studie uitgesonder, aangesien spesifieke begaafdheid 'n studie op sigself behels. Spesifieke 

begaafdheid behels uitsonderlike prestasies op een of enkele terreine. Die leser word verwys na 

afdeling 1. 7 .1 oor verheldering van spesifieke begaafdheid. 

Literatuurstudie het getoon dat meer begaafde seuns die probleem van onderprestering 

ondervind en daarom word die aandag gefokus op die begaafde adolessente seun in die 
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sekondere skool. In 'n program vir begaafde onderpresteerders in 'n primere skool in Kalifomie, 

was 90% van die geidentifiseerde begaafde onderpresteerders, seuns (Whitmore 1980:87). 

Vanwee die belangrik.heid van 'n multidissiplinere samewerkingsbenadering tydens 

hulpverlening, sal die hulpverleningsprogram geskik wees vir gebruik deur alle belanghebbende 

persone. Dit moet egter beklemtoon word dat die hulpverleners wat met die adolessente seun in 

die sekondere skool te make het, meestal die volgende persone insluit: ouers, onderwysers, 

opvoedkundige sielkundiges, asook belanghebbendes soos vriende, portuurgroeplede, 

sportafrigters, gesinslede offamilielede. 

In hierdie studie word dus gekonsentreer op die begaafde seun in die hoofstroom van sekondere 

onderwys wat onderpresteer. Leerprobleme sal uitgelig word, asook aspekte wat daarmee 

verband hou, byvoorbeeld sosio-ekonomiese omstandighede, omgewingsdeprivasie, swak 

stimulering, depressie, motivering en antler persoonlikheidskenmerke. Leergestremdheid word 

egter in hierdie studie uitgesluit en daar sal gekonsentreer word op leergeremdheid soos dit in 

afdeling 2.2.1 en 2.2.2 uitgelig word. 

Ten slotte sal daar gepoog word om deur middel van bogenoemde inligting, 'n 

hulpverleningsprogram te ontwerp ter verbetering of opheffing van probleme wat die begaafde 

seun wat onderpresteer in die sekondere skool, ondervind. 

1.5 PROBLEEMSTELLING 

Die probleem waarmee die navorser gekonfronteer word, is die beskikbaarstelling van 'n 

effektiewe hulpverleningsprogram wat prakties bruikbaar is vir hulpverleners van die begaafde 

seun wat onderpresteer in die sekondere skool. 

Die probleem kan soos volg geformuleer word: 

Hoe sien 'n verantwoordbare, ortodidaktiese hulpverleningsprogram daar uit en watter aspekte 

moet daarin vervat word, sodat die begaafde seun wat onderpresteer in die sekondere skool, 

optimale voordeel tydens hulpverlening daaruit kan trek? 
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1.6 DOELSTELLINGS 

1.6.1 ALGEMENE DOELSTELLINGS 

Die navorser beoog die ontwerp van 'n bruikbare hulpverleningsprogram wat gerig is op die 

begaafde seun wat onderpresteer in die sekondere skool. Die doel van die program is die 

optimale verwesenliking van toereikende vermoens by hierdie groep leerders. 

1. 6.2 SPESIFIEKE DOELSTELLINGS 

Die volgende aspekte sal deur die navorser uitgelig word m die daarstelling van 'n 

hulpverleningsprogram: 

* persone gemoeid met hulpverlening in 'n interdissiplinere spanbenadering 

* die komponente en struktuur van 'n hulpverleningsprogram 

* die implementering van 'n hulpverleningsprogram 

* funksioneringsbeeld van die kind-in-totaliteit 

* die interaksie tussen die hulpverlener, kind en leerinhoud 

* die noodsaaklikheid van vroee identifisering en bronne van inligting 

* behoe:ftes van die begaafde onderpresteerder 

* probleme van die begaafde onderpresteerder 

* verwysing van die begaafde onderpresteerder 

* duur van die hulpverlening 

* beskikbare hulpverleningsprogramme en onderwysvoorsiening 

* moontlike wyses van hulpverlening 

* aanwending van vraelyste en verslagskrywing 

* evaluering van die leerder en die program 
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l. 7 BEGRIPSVERHELDERING 

l. 7.1 BEGAAFDHEID 

Begaafdheid word as oorkoepelende begrip gebruik vir die leerders wat oor uitsonderlike 

vermoens beskik ten opsigte van verskeie terreine of slegs een terrein. Die afsnypunt op IK

toetse is gewoonlik 'n totaal van 130, alhoewel dit kan wissel. 

Die term verstandelike begaaf de leerders verwys na leerders met uitmuntende prestasies in alle 

skoolvlakke. Begrippe soos ''begaafd", "hoogbegaafd" en ''verstandelik begaafd" word hierby 

ingesluit. Leerders wat in slegs een of enkele skoolvakke of skoolaktiwiteite, of ten opsigte van 

'n bepaalde persoonskwaliteit( e) konstant uitsonderlik hoog presteer, word as spesifieke 

begaafde leerders gekwalifiseer. Dit sluit begrippe in soos "spesifiek begaafd" en "talentvolle 

leerders" (RGN 1986:29). 

Die aanbevole definisie van die Verslag van die Werkkomitee oor onderwys · vir begaafde 

leerlinge, lui: ''Begaafde leerlinge is daardie leerlinge wat op grond van hul latente of 

verwerklikte superieure intellektuele vermoens en antler persoonsmoontlikhede in staat is om 

voortdurend uitmuntend te presteer en wat hulle op grond van hul uitmuntende prestasies self 

kenbaar maak" (RGN 1986:30). 

1.7.2 ONDERPRESTASIE 

Onderprestasie is die begrip wat daarop dui dat 'n kind nie presteer volgens sy/haar vermoens 

nie, hetsy in skoolvakke of enige persoonskwaliteite. Daar bestaan dus 'n diskrepansie tussen die 

werklike prestasie en verwagte prestasie, volgens die leerder se intellektuele vermoens (Booyse 

1989:17). 

l. 7.3 BEGAAFDE ONDERPRESTEERDER 

In die lig van bogenoemde is die begaafde onderpresteerder 'n kind wat oor buitengewone 

vennoens beskik, maar nie daarvolgens presteer nie. Die buitengewone intellektuele vermoens of 
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antler superieure persoonskwaliteite waaroor die begaafde leerder beskik, word nie optimaal 

verwerklik nie (RGN 1986:207). 

1. 7.4 HULPVERLENINGSPROGRAM 

'n Hulpverleningsprogram het ten doel om hulp te verleen aan die kind met probleme en 

hom/haar sodoende te lei tot die optimale verwerkliking van vermoens. Dit behels 'n doelgerigte 

en sistematiese werkwyse wat die unieke probleme van elke individu probeer omseil, uit die weg 

ruim of verbeter. Ortodidaktiese hulpverleningsprogramme is, net soos enige antler 

onderrigprogramme, geskrewe dokumente vir onderrig-leer wat gekonseptualiseer is in die lig 

van sekere doelstellings en waarin sekere geselekteerde en geordende leerinhoude opgeneem is 

(Dednam et al 1993:79). 

Die uiteindelike doelstelling van 'n hulpverleningsprogram behels die verantwoordelike, sedelike, 

selfstandige volwassewording van die kind. 

1.7.5 ADOLESSENT 

Volgens die Latynse woord, adolescensladolescere beteken adolessensie: grootwording en 

opvoeding. Dit dui dus op die tydperk van geslagtelike rypwording en vroee volwassenheid. 

Hieruit is dit duidelik dat die adolessent horn bevind in 'n bepaalde modus van menswees met 

sekere verbandhoudende probleme, uitdagings en verwagtings. Daar word ook 'n onderskeid 

getref tussen vroee adolessensie (12-15 jaar), middeladolessensie (15-18 jaar) en laat 

adolessensie (18-22 jaar) (Vrey 1984: 175). 

Die Latynse woord adolescentia beteken letterlik om na iets heen te groei of te ontwikkel. In 

die lig hiervan verkeer die adolessent in 'n oorgangsfase tussen kindwees en volwassenewees en 

bevind horn in die sekondere skool. 

1.7.6 SEKONDERE SKOOL 

Die sekondereskoolfase word gekenmerk deur die juniorsekondere skoolfase (st 5-7/graad 7-9) 

en die seniorsekondereskoolfase (st 8-10/ graad 10-12 ). Die ouderdom van die 
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sekondereskoolleerders wissel dus tussen 12 en 18 jaar. Dit sluit daarom leerders in wat hulle in 

hul vroee en middeladolessensie bevind, volgens Vrey ( 1984: 176). 

1.7.7 LEERPROBLEME 

Kinders het leerprobleme wanneer hulle probleme ondervind om die normale leertake te 

bemeester. Dit kan aan 'n verskeidenheid faktore toegeskryf word en die leerder se prestasies 

beihvloed in alle skoolvakke ofslegs sekere skoolvakke (Du Toit 1992:18). 

Leerprobleme as multikousale verskynsel, sluit dus daardie leerders in wat om die een of ander 

rede nie hulle leerpotensiaal ten volle verwesenlik nie en dus onderpresteer (Du Toit 1993: 14 ). 

In die sekondere skoolfase manifesteer leerprobleme toenemend in vakverband. 

1. 7.8 INTERDISSIPLINERE SPANBENADERING 

Die interdissiplinere span omsluit 'n span van kundiges, byvoorbeeld medici, paramedici, 

terapeute, maatskaplike werkers, onderwysers en opvoedkundige sielkundiges. Hierdie persone 

versamel diagnostiseringsdata en lewer bepaalde dienste aan die kind (Kapp 1989:69-70). Noue 

samewerking tussen lede van die span, verseker optimale hulpverlening aan die kind. Dit beteken 

dat elke lid van die span die kind afsonderlik evalueer en behandel, hoewel die insette 

gekoordineer word tydens gereelde groepsbesprekings (Du Toit 1991: 11). 'n 

Totaliteitsbenadering waarin elke deskundige individueel optree, versterk die hulpverlening aan 

die kind. Daarom hou die interdissiplinere benadering meer voordele in vir die kind (Kapp 

1989:71). Volgens hierdie benadering, is die beplanning van die program dus samewerkend, 

maar die implementering is steeds gei'.soleerd. 

1. 7. 9 TRANSDISSIPLINERE SPANBENADERING 

In 'n transdissiplinere benadering word die grense tussen die onderskeie dissiplines gedeeltelik 

opgehef: sodat kennis en vaardighede oor en weer gedeel kan word. Die onderwyser tree nie net 

as lid van die span op nie, maar fasiliteer die insette van die onderskeie spanlede en implementeer 

selfs sekere terapeutiese strategiee. Die ander lede, hoewel hulle ook individueel met die kind 

werk, tree nou in veel groter mate as konsultante vir die fasiliteerder op. 
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Hierdie benadering het die voordeel dat terapeute oor 'n breer grondslag aangewend kan word 

en as gevolg daarvan sal 'n meer eweredige toedeling van dienste oor verskillende skole heen 

kan plaasvind (Du Toit 1991: 11 ). 

1.7.10 MULTISENSORIES 

Die totale kind binne sy bepaalde milieu word ingesluit by die multisensoriese benadering. 

Tekorte binne die kind self geniet binne 'n geordende of gestruktureerde omgewing spesifieke 

aandag. Dit is gegrond op 'n ekologiese benadering wat van die veronderstelling uitgaan dat die 

mens sowel as die omgewing bepalend is vir sy gedragswyses, ontwikkeling en leer (Kapp 

1989:493-494). 

Volgens Du Toit (1993: 104) verwys die term multisensories na al die sintuie wat ingespan word 

tydens leer. Die multisensoriese leesstelsel van Grace Fernald in die hulpverleningsprogram vir 

leesprobleme, staan bekend as VAKT (visual-auditory-kinesthetic-tactile approach). 

1. 7.11 RISIKOGEV ALLE 

Volgens die navorser is risikogevalle daardie leerders wat tekens toon van leerprobleme, 

onderprestering, emosionele onstabiliteit, aggressie, depressie, swak relasievorming, 

gedragsprobleme en fisiese probleme. Hierdie leerders se probleme is van so 'n aard dat hulle 

kan baat vind by die korrekte hulpverlening, aangesien die probleme nog nie oor 'n lang periode 

strek nie. 

1. 7.12 HULPVERLENERS 

Hulpverleners is die persone wat gemoeid is met die hulpverlening aan die kind met probleme. 

Die persone kan professionele, opgeleide persone wees of enige antler persoon wat die kind met 

sy besondere probleme kan help. Selfs die portuurgroeplede kan as hulpverleners figureer, asook 

die ouers van die kind. 
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1.7.13 BEHOEFTES 

Volgens die HAT word die woord ''behoefte" gedefinieer as dit wat nodig is of 'n innerlike 

drang tot iets. Die werkwoord ''behoef' beteken om nodig te he. Daar word onderskei tussen 

fisiologiese en psigologiese behoeftes. Fisiologiese behoeftes verwys na 'n persoon se behoefte 

na voedsel of kleding en psigologiese behoeftes verwys na die behoefte aan liefde en 

aanvaarding. Adolessente het ook behoefte aan sosialisering. Die begaafde onderpresteerder het 

besondere behoeftes soos spesiale onderwysbehoeftes, wat hanteer moet word. 

1.8 VERDERE VERLOOP VAN DIE STUDIE 

Die leser word daarop gewys dat 'n groot gedeelte van die omvang van die verhandeling in 

beslag geneem word deur die volledige BINGO-program 

In hoofstuk 2 word 'n literatuurstudie ondemeem aangaande leerprobleme, die begaafde leerder 

en die begaafde onderpresteerder. Verskillende leergeremdheidsvorme word onder die loep 

geneem Die begaafde kind in sy totaliteit en gesitueerdheid, word vanuit die literatuur belig, 

asook die behoeftes en identifisering van die begaafde leerder. Onderwysvoorsiening en 

voorligting aan die begaafde kind word bespreek. Voorts word die begaafde onderpresteerder 

uitgelig. Die aanvang en implikasies van onderprestering word belig, asook die faktore binne 

skoolverband wat tot onderprestasie aanleiding kan gee. Die identifisering, evaluering en 

diagnostisering van die begaafde onderpresteerder, verkry ook aandag en laastens word gekyk 

na die onderwysvoorsiening aan die begaafde onderpresteerder. 

'n Verkenning van bestaande hulpverleningsprogramme wat in die literatuur opgeneem is, is in 

hoofstuk 3 bespreek. 'n Sinopsis van navorsers se beskouinge oor hu1pverleningsprogramme vir 

onderpresteerders word ook verskaf Aan die einde van elke hulpverleningsprogram, word 'n 

gevolgtrekking gegee en aan die einde van die hoofstuk word 'n samevattende tabel gegee van al 

die bespreekte hulpverleningsprogramme. 

Die navorser poog om na aanleiding van die literatuurstudie wat in hoofstuk 2 en 3 gedoen is, 

tesame met haar ervaring as onderwyseres, 'n hulpverleningsprogram saam te stel wat deur 

verskeie persone gebruik kan word in die hulpverlening aan die begaafde seun wat onderpresteer 
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in die sekondere skool. Veivolgens is daar in hoofstuk 4 'n beskrywing gegee van die B/NGO

hulpverleningsprogram Die doelstellings en komponente word uiteengesit, asook die 

identifisering van begaafde onderpresteerders. Aandag word ook gegee aan aspekte soos die 

persone wat betrokke is by hulpverlening, die kind-in-totaliteit, behoeftes en probleme van die 

begaafde onderpresteerder en wyses van hulpverlening. Vraelyste en tabelle word ook as deel 

van die program bespreek. 

In hoofstuk 5 word die navorsingsontwerp gegee, waarin die tegniese beskrywing van die 

empiriese studie soos onder andere die doe~ proefpersone, werkswyse en navorsingsmetode, 

uiteengesit word. 

Die empiriese ondersoek word aan die hand van gevallestudies opgeneem in hoofstuk 6. Daar 

word drie gevallestudies bespreek. 

Die verhandeling word afgesluit met hoofstuk 7 waarin die bevindinge, aanbevelings, 

gevolgtrekkings en leemtes van die ondersoek veivat word. Die navorser maak ook enkele 

aanbevelings vir verdere studie. 

1. 9 TEN SLOITE 

Die navorser is deeglik bewus van die ontoereikende kennis aangaande begaafde 

onderpresteerders wat oor die algemeen gevind word in die samelewing. Die bedoeling met die 

studie is om groter klem te plaas op die doeltreffende hulpverlening deur verskeie persone aan 

begaafde onderpresteerders. 

Dit is verblydend dat bekende en beroemde persone uit die verlede wat ook onder die probleem 

van onderprestering gebuk gegaan het, groot hoogtes in hul lewens kon bereik, soos Einstein en 

Churchill. Dit was ten tyde van geen besondere hu1pverlening aan diesulkes nie en daarom is dit 

selfs meer verblydend dat begaafde onderpresteerders met die nodige hulpverlening, kan uitstyg 

in hul lewens. 
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HOOFSTUK2 

LITERATUURSTUDIE RAK.ENDE LEERPROBLEME, DIE BEGAAFDE KIND EN 

DIE BEGAAFDE ONDERPRESTEERDER 

LEERPROBLEME 

2.1 INLEIDING 

Kinders het leerprobleme wanneer hulle probleme ondervind om die normale leertake te 

bemeester en hul prestasies as gevolg daaivan nadelig beiilvloed. Ortopedagogiese en/of 

Ortodidaktiese inteivensie word benodig waar die kind se opvoeding en onderrig as gevolg van 

die een of antler faktor of bepaalde omstandighede meer gekompliseerd en problematies as 

gewoonlik is (Kapp 1989:23). 

In die sekondere skool, sal leerprobleme grootliks in vakverband manifesteer, alhoewel die 

oorsake van leerprobleme kan spruit uit 'n verskeidenheid van faktore. Leerprobleme kan 

voorkom in slegs een vak of meer vakke. Begaafde leerders kan ook as gevolg van leerprobleme 

onderpresteer. Sulke leerders benodig spesiale onderwysvoorsiening, ooreenkomstig die 

bepaalde oorsake van hul leerprobleme. 

Veivolgens sal aandag gegee word aan leerprobleme, met spesiale klem op leergeremdheid, 

asook kenmerke en behoeftes van die begaafde kind en die begaafde onderpresteerder. 

2.2 BREE GROEPERING VAN LEERPROBLEME 

Kinders met leerprobleme word in twee bree groeperinge ingedeel ooreenkomstig die oorsake 

van hulle probleme, naamlik leerprobleme as gevolg van gestremdhede en leerprobleme as 

gevolg van geremdhede. 

Volgens die verslag van die RGN (1986:3) word kinders met spesiale onderwysbehoeftes, onder 

andere ondeiverdeel in skolasties geremdes (leergeremdes) en gestremdes. Die hoogbegaafde 

kind het ook spesiale onderwysbehoeftes soos byvoorbeeld verrykte kurrikula en daarom kan dit 
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gestel word dat die kind ook ingevolge die RGN-verslag in die kategorie van kinders met 

spesiale onderwysbehoeftes val. Die hoogbegaafde ondeipresteerder val binne die kategorie van 

leergeremdheid. 

2.2.1 LEERGESTREMDHEID 

Gestremdhede verwys na aanwysbare tekorte in die kind se gegewe moontlikhede, wat 

verswarende omstandighede meebring en daardeur die kind se opvoeding en onderrig 

kompliseer. Dit is gewoonlik permanent van aard en hou nie die implikasie van ophe:ffing in nie, 

aldus Kapp (1986:27). Dit sluit byvoorbeeld neurale disfunksies, sintuiglike, intellektuele, of 

fisieke tekorte in. 

Leergestremdheid dui dus daarop dat die kind nie sy gegewe potensiaal kan aktualiseer nie. Daar 

is met ander woorde 'n diskrepans tussen die verwagte prestasie (op grond van potensiaal) en 

die werklike prestasie. 

2.2.2 LEERGEREMDHEID 

Geremdhede dui op bepaalde faktore of omstandighede van die kind wat meebring dat hy nie sy 

moontlikhede optimaal kan verwerklik nie en daar dus 'n gaping of diskrepansie ontstaan tussen 

sy intellektuele moontlikhede en sy prestasies. Dit hou die moontlikheid van ophe:ffing in, omdat 

oorsaaklike faktore nie spruit uit 'n ontoereikende intellektuele vermoe of enige afWykings van 

die sentrale senuweestelsel nie. Bepaalde faktore of omstandighede sal byvoorbeeld die volgende 

insluit: pedagogiese verwaarlosing, didaktiese verwaarlosing, kulturele deprivering, 

ontoereikende motivering en milieugeremdheid (Booyse 1989: 10). 

Weens die beperkte omvang van hierdie studie, sal leergestremdheid buite rekening gelaat word 

soos reeds in hoofstuk 1 vermeld is en sal daar nou verder aandag gegee word aan die versk:ynsel 

van leergeremdheid. Daar moet egter vermeld word dat gestremdheid en geremdheid mekaar kan 

oorvleuel. 
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2.2.2.1 OORSAKE VAN LEERGEREMDHEDE 

Indien 'n leerder in die hoofstroom van sekondere onderwys leerprobleme ondervind en dit nie 

primer toegeskryf kan word aan faktore binne die kind self nie, sal daar ondersoek ingestel moet 

word na oorsaaklike faktore van leergeremdheid. 

Volgens Booyse ( 1989: 17) word die oorsake van leergeremdheid in die volgende hoofafdelings 

verdeel, naamlik milieu-geremdheid, pedagogiese verwaarlosing, didaktiese verwaarlosing, 

psigiese faktore en fisieke oorsake. 

Verskillende leergeremdheidsvorme sal vervolgens kortliks genoem word, asook die oorsake 

daarvan, aangesien dit dikwels waameembaar is in die skool dat kinders met leerprobleme 

agterstande ontwikkel met betrekking tot sekere vakke of aspekte van vakke. 

2.2.2.2 BESONDERE LEERGEREMDHEIDSVORME 

Volgens Booyse (1989: 17) is die opvallendste wyses waarop leergeremdheid manifesteer 

onderprestasie, druiping en gedragsprobleme. Probleme kan manifesteer in die fisieke gesteldheid 

van die kind, leerprobleme, gedragsprobleme, onderprestasie en wordingsprobleme aldus Kapp 

(1989:29). Bogenoemde manifestasies is moeilik om te skei in die praktyk, aangesien dit 

verweefd voorkom en kinders met leerprobleme ook a:ffektiewe probleme ondervind. 

Leerprobleme manifesteer soms slegs in sekere vakke, byvoorbeeld Wiskunde, of vaardighede 

byvoorbeeld spelling, lees of luistertaalprobleme. Basiese probleme, soos swak handskrlf: 

omkeer van letters, hakkel of onbeheerbare asemhaling word gemanifesteer in taal, skr)if: lees, 

praat of spelling. Dit kan toegeskryf word aan verskeie oorsake, byvoorbeeld 'n ontoereikende 

voorkennis, leemtes in onderrig, swak huislike omstandighede, swak onderrig, foutiewe 

studiemetodes of die a:ffektiewe gesteldheid van die kind. Kinders wat probleme ondervind ten 

opsigte van skoolvakke kan ook as gevolg daarvan a:ffektiewe- en gedragsprobleme ontwikkel 

soos in die volgende paragraafuiteengesit sal word (Du Toit 1992:58). 
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i Affektiewe- en gedragsprobleme 

Leergeremde kinders openbaar dikwels 'n swak waaghouding, min self\rertroue en selfagting, 

versteurde gevoelsmatige belewinge, swak interpersoonlike relasies en 'n negatiewe gesindheid 

teenoor die skool. Dit is egter moeilik om vas te stel wat die oorsaak en wat die gevolg is van 

die leerprobleme. 

Met verwysing na affektiewe probleme as oorsaak, kan dit gestel word dat affektiewe probleme 

gewoonlik die kind se leerintensie en motivering verswak, wat toereikende leer benadeel 

(Booyse 1989:25). Tipes affektief..sosiale probleme sluit die volgende in: (Booyse 1989:268-

272). 

* manipulerende gedrag 

* aggressiewe gedrag 

* passiewe gedrag 

* bedrieglike gedrag 

* probleme met sosiale persepsie 

* die vermyding van die leersituasie 

* onaanvaarbare gedragswyses 

* lae selfbeeld 

* depressie 

* regressie 

* onttrekking 

* selfopgelegde swye 

* negativisme 

* jeugmisdaad en wangedrag 

Affektiewe en gedragsversteurings kan te wyte wees aan genetiese of biologiese faktore, wat 

dus binne die kind setel en die kind ondervind dan 'n fisiese of psigiese probleem Ander 

oorsaaklike faktore kan binne die gesin of skool manifesteer, asook die milieu of bepaalde 

omstandighede waarin die kind horn bevind. Gewoonlik kom die faktore egter verweefd voor 

(Du Toit 1992:61). 
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n Milieutekorte 

Milieugeremdheid sluit die kansarme, sowel as die taal- en kultuuranderse kind in. Sulke kinders 

openbaar dikwels onder andere swak selfVertroue en waaghouding, asook taaltekorte. Die milieu 

waarin die kind horn bevind, maak dit dus vir horn moeilik om sy latente persoonsmoontlikhede 

optimaal te ontplooi (Kapp 1989: 142-143 ). Hierdie agterstand veroorsaak dikwels leerprobleme 

met verdere verreikende gevolge as gevolg van milieutekorte. 

m Didaktiese oorsake 

Didaktiese oorsake tot leergeremdheid omsluit die onderwyser, leerder en leerstof. Leemtes in 

die deelname van die leerder, gapings in die leergebeure, swak studiemetodes en -gewoontes, is 

maar enkele aspekte wat aangespreek moet word in die didaktiese oorsake onderliggend aan 

leergeremdheid (Kapp 1989: 156). 

Didaktiese verwaarlosing ontstaan waar die kind merkbare agterstande openbaar ten opsigte van 

kennis, vaardighede en gesindhede wat hy op skool moes aangeleer het. 

IV Pedagogiese verwaarlosing 

As oorsaak van leergeremdheid, word die atmosfeer binne die gesin onder die soeklig geplaas. 

Swak relasies binne die gesin kan pedagogiese verwaarlosing onderle. Die vader-kindverhouding 

is dikwels meer problematies as ander verhoudings, moontlik omdat die vader meer geneig is tot 

oorheersing, volgens Cervantes (1965:66). 

Volgens Rienstra (1962:64-79) kan die volgende relasiesteurnisse leergeremdheid veroorsaak: 

* affektiewe verwaarlosing van die kind deur een of albei ouers 

* afWysing deur een of albei ouers 

* ambivalente gevoelsrelasies tussen ouer en kind 

* ongesonde wedywering tussen kinders 

* disharmoniese huweliksverhoudings 
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Daar kan ook fisiese verwaarlosing bygevoeg word, wat 'n nadelige uitwerking het op die 

relasies van die kind en kan lei tot leergeremdheid, soos byvoorbeeld mishandelde en 

wangevoede kinders. 

Leergeremdheid kan ook spruit uit die volgende situasies binne die gesm, naamlik 

gesinsonvolledigheid, werkende moeders, die plek van die kind in die gesin en oorbevraging, 

waar die ouer met die kind wil spog en prestasiebehep is (Booyse 1989:21). 

v Die chroniese siek kind 

Voorbeelde van chroniese siektes is, tuberkulose, malaria, kanker, anoreksia nervosa, diabetes, 

hoo-fi>yn, spierdistrofiee, chroniese bronchitis, asma, skoliose en chroniese sinusitis (Kapp 

1989:188-210). Hierdie siektetoestande is meestal fisiek van aard en verhinder die kind om 

optimale voordeel te trek uit die leergebeure. In die meeste gevalle kan die siektetoestand 

opgehef word en word daarom gereken as 'n leergeremdheid. Dit beteken dat die kind meestal 

gesond kan word en die leerprobleme dan ook kan verbeter of opgehef kan word. Daar is egter 

ook gevalle soos kanker waar die siektetoestand nie altyd ophefbaar is nie. 

Pyn en ongemak versteur die kind se homeostase en befuvloed horn in totaliteit. Medikasie kan 

ook newe-effekte he, wat die kind verdere probleme besorg. Die siektetoestand lei dikwels tot 

konsentrasieprobleme, swak waaghouding en motivering, asook 'n swak selfbeeld. Buiten die 

liggaamlike aspekte, veroorsaak die siektetoestand by die kind ook probleme ten opsigte van 

sosiaal-affektiewe aspekte, morele aspekte, kognitiewe aspekte en die wilslewe van die kind 

(Kapp 1989:212-214). Aangesien die kind nie gesond voel nie, het hy ook nie die wil om te werk 

of ander aktiwiteite uit te voer nie. Dit bring mee dat die kind se wilslewe in so 'n mate 

beiilvloed word dat dit alle fasette van sy lewe raak. Die chroniese siek kind is ook dikwels as 

gevolg van die siekte afwesig van die skool en het dus gapings in die leergebeure wat 'n 

agterstand meebring. 

VI Studiemetodeprobleme 

Studiemetodeprobleme lei gewoonlik tot onderprestasie, omdat dit die kind verhoed om sy 

potensiaal te verwesenlik. 
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Kinders ondervind dikwels leerprobleme, omdat hulle oneffektiewe studiegewoontes handhaa:t: 

foutiewe leerstyle toepas en 'n negatiewe studiegesindheid het. By die leergeremde kind kan 

oorsake van studiemetodeprobleme spruit uit liggaamlike probleme, sosiale probleme of psigiese 

probleme. Psigiese probleme soos bulimie of anoreksia nervosa, kan die kind verhoed om te 

studeer, aangesien dit die konsentrasievermoe nadelig beiilvloed. Verder het die siektetoestande 

ook 'n nadelige invloed op die liggaamlike toestand van die kind, omdat dit die energievlak 

verlaag. Dit blyk dus hieruit dat die oorsake van oneffektiewe studiemetodes dikwels 'n 

liggaamlike sowel as 'n psigiese oorsprong het. Sosiale probleme soos swak relasies, kan 

veroorsaak dat die kind nie op die leergebeure kan konsentreer nie en dus foutiewe 

studiemetodes aanwend om die leergebeure te bemeester. Dikwels raak die kind egter so 

moedeloos dat hy nie meer wil moeite doen om die korrekte studiemetodes aan te wend nie. Die 

emosionele probleme wat uit bogenoemde voortspruit is vanselfsprekend. 

Daar is talle studiemetodeprobleme wat gesien as 'n leerprobleem, kan manifesteer in druiping, 

algemene onderprestasie en gedragsprobleme (Landsberg 1993:247-250). 

vii Die hoogbegaafde onderpresteerder 

Die begaafde kind wat onderpresteer, ondervind leerprobleme, omdat daar 'n gapmg of 

diskrepansie bestaan tussen sy intellektuele vermoens en sy prestasies. 

Oorsaaklike faktore wat met onderprestasie verband hou is onder andere: belangstelling en 

aanleg, angs, negatiewe selfkonsep, swak motivering, ouer-kindverhouding, skoolverhoudings, 

sosialisering, andersoortige kultuurmilieu, geografiese ge1soleerdheid en studiemetodes (Kapp 

1989:177-181). Leerders wat byvoorbeeld 'n skool bywoon waar die oorheersende kultuur binne 

die skool verskil van die van die leerder sel:t: kan moontlik 'n agterstand openbaar as gevolg van 

taalverskille. Dit kan aanleiding gee tot onderprestasie. 

Die oorsake van leergeremdheid wat bespreek is, hou die implikasie van ophe:ffing in en daarom 

moet elke unieke kind met sy unieke probleme hulpverlening ontvang wat sy probleem kan oplos 

of omseil, sodat hy sy volle potensiaal kan verwerklik. Hulpverlening moet dus aangepas word 

by die eiesoortige probleme van die bepaalde kind. Hierdie aspek sal in die volgende hoofstukke 

nader toegelig word. 
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2.3 KRITERIA VIR UITKENNING VAN LEERPROBLEME 

Volgens literatuur is daar vier kriteria waaraan die kind met leerprobleme uitgeken kan word. 

Kapp (1989:23-26) Jig die volgende vier faktore uit, naamlik: 

* Die andersheid van die kind waar die kind anders voorkom, handel of optree as wat 

normaalweg die geval is. 

* Opvallendheid, waar die kind in vergelyking met andere opval. So word ook onderskei tussen 

sosiale, mediese, psigiese en pedagogiese opvallendheid. 

* Die aard van die onderwys, behels 'n gewysigde vorm van onderwys aan die kind met 'n 

probleem en dus 'n modifikasie van die gewone kurrikulum Kinders met probleme het dus 

besondere onderwysbehoeftes. 

* Die diskrepansie tussen prestasies en vermoens. By die kind met probleme, word 'n duidelike 

gaping waargeneem tussen sy moontlikhede en prestasies. Sodanige gaping kan opgehef of 

verklein word deur die voorsiening van gepaste addisionele of andersoortige onderwys. 

Hierdie kriteria is slegs aanduidings van moontlike probleme en moet volgens Kapp (1989:26) 

liefs gesamentlik aangewend word. 

2.4 DIE OMV ANG VAN PROBLEME BY KINDERS 

In die Verslag van die Werkkomitee oor onderwys vir begaafde leerlinge (RGN 1986:207) is 

bevind dat 15% van die skoolbevolking probleme ondervind. Volgens hierdie verslag (RGN 

1986:208) kan die persentasie veel hoer wees in die geval van milieu-geremdheid. Die voorkoms 

van skolastiese geremdheid en die behoefte aan remedierende onderwys, word in somnnge 

onderwyskringe in die RSA, selfs op 50% gestel (RGN 1986:208). 

2.5 DIE GEVOLGE VAN LEERPROBLEME 

'n Kind se totale volwassewording en wordingsverloop kan deur leerprobleme gerem word. Die 

kind met 'n leerprobleem presteer swak, toon leeragterstande en onderpresteer (Booyse 

1989: 13). Dit is moeilik om vas te stel of 'n faktor die oorsaak, of die gevolg van die 

leerprobleem is, aangesien die kind in totaliteit funksioneer en faktore dus verweefd voorkom 
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In die geval van onderprestasie, kan die volgende gevolge onderskei word: druiping, vroee 

skoolverlating, gedragsprobleme, versteurde verhoudings, tienerswangerskappe en selfmoord 

(Du Toit 1993: 19-22). 

Dit is duidelik dat kinders met leerprobleme van watter aard ook al, nie hulle voile potensiaal 

benut nie en hulle moontlikhede dus nie ten voile ontplooi nie. Dit beteken 'n verlies aan 

mannekragpotensiaal van die land, ten spyte van vele ander implikasies wat dit vir die kind self 

inhou. 

DIE BEGAAFDE KIND 

2.6 INLEIDING 

Die leser word verwys na afdeling 1. 7 .1 in hoofstuk 1 van hierdie studie. Die verstandelik 

(inteilektueel) begaafde seun word vir die doeleindes van die studie uitgesonder. Die fokus sal 

daarom voortdurend val op die adolessente begaafde seun wat horn in die sekondere skool 

bevind. 

Die aanbevole de:finisie van die Verslag van die Werkkomitee oor onderwys vir begaafde 

leerlinge, lui: "Begaafde leerlinge is daardie leerlinge wat op grond van hul latente of 

verwerklikte superieure inteilektuele vermoens en ander persoonsmoontlikhede in staat is om 

voortdurend uitmuntend te presteer en hulle op grond van hul uitmuntende prestasies self 

kenbaar maak" (RGN 1986:30). Die begrip verstandelik begaafde leerlinge kwalifiseer leerlinge 

met uitmuntende prestasies in aile skoolvakke (RGN 1986:29). 

Literatuurstudie toon dat veral twee komponente beklemtoon word met betrekking tot die 

begaafde kind, naamlik uitsonderlike inteilektuele vermoe asook uitsonderlike prestasie. 

Renzulli (1978:184) onderskei tussen begaafdheid en begaafde kinders in sy "drie-kring"

definisie. Die leser word verwys na hoofstuk 3 afdeling 3.3.1 waar hierdie model toegelig sal 

word. Volgens Renzulli bestaan begaafdheid uit 'n interaksie tussen drie basiese kombinasies 

menslike kenmerke, naamlik bogemiddelde algemene vermoens, hoe taakgerigtheid en hoe 

kreatiwiteitsvlakke. Begaafde kinders is diegene wat hierdie saamgestelde eienskappe besit of in 

26 



staat is om dit te ontwikkel en dit op enige moontlike waardevolle terrein van menslike prestasie 

toe te pas. Sulke kinders het 'n wye verskeidenheid opvoedingsgeleenthede en dienste nodig wat 

nie normaalweg deur gewone opleidingsprogramme gebied word nie (Renzulli 1978: 184). 

'n Omskrywing van begaafde kinders wat algemeen aanvaar word, is die van die United States 

Office of Education (Swassing 1985:4-5). Begaafde en talentvolle kinders verwys na diegene 

wat beskik oor openbaarde of potensiele vermoens wat getuig van 'n hoe 

werkverrigtingsverantwoordelikheid op terreine soos die intellektuele, kreatiewe, spesifieke, 

akademiese ofleierskapsvermoe of in die uitvoerende en visuele kunste en wat derhalwe dienste 

en bedrywighede benodig wat nie gewoonlik deur die skool voorsien word nie. 

Uit bogenoemde de:finisie is dit duidelik dat 'n onderskeid getref kan word met betrekking tot 

verskillende kategoriee begaafde leerders. Volgens die Verslag van die Werkkomitee (RGN 

1986:39) word 'n wesensdeurskouing gemaak van die wyses waarop begaafde leerders hulle 

leer- en wereldverhoudinge, besondere persoonskwaliteite en moontlikhede kenbaar maak. 

Die verstandelik begaafde leerder is daardie leerder met 'n IK-telling van 130 of hoer, wat in alle 

of die meeste vakke konstant uitsonderlik hoog presteer (RGN 1986:29). 

2. 7 DIE BEGAAFDE KIND AS PERSOON 

Die begaafde kind besit unieke eienskappe en het eiesoortige behoeftes. V anwee hulle 

uitsonderlike vermoens en prestasies, word daar dikwels hoe druk op hulle geplaas en meer van 

hulle verwag. Dit lei dikwels daartoe dat die kind as persoon misgekyk word en die klem veral in 

die skool geplaas word op prestasies en vakkennis. Begaafde kinders plaas ook dikwels druk op 

hulself en streef na perfeksionisme. Dit is daarom nie verbasend dat soveel begaafde leerders 

allerlei probleme ondervind nie. 

2.7.1 DIE BEGAAFDE KIND AS TOTALITEIT 

As persoon, funksioneer enige mens in sy totale gesitueerdheid. Vorster, Lessing, Kokot en De 

Meillon (1989:6-11) sonder die liggaamlike, kognitiewe, affektiewe en konatiewe aspekte uit. 
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Die lyflike potensiaal van die begaafde kind is altyd medebepalend vir die realisering van sy 

begaafdheid. Volgens Clark (1983:29-30) word daar by intellektueel-begaafde kinders meermale 

verhoogde neurologiese selproduksie met 'n ryker biochemiese samestelling, verhoogde 

sinapsaktiwiteit en antler breinwerkinge gevind wat denke, konsentrasie, retensie en aandag 

bevorder. Daarom is selfs minder opvallende liggaamsprosesse van belang. Volgens die jongste 

navorsing wil dit voorkom of begaafde kinders vatbaarder is vir allergiee, aangesien denke 

klierafskeiding stimuleer wat weer die chemiese organisasie van die liggaam affekteer (Vorster et 

al 1989:7). 

Die kognitiewe aspek van die begaafde kind is sekerlik die opvallendste. Literatuurstudie toon 

dat die begaafde kind in die sekondere skool in vakke waarin hy belangste~ twee maal vinniger 

as die gemiddelde kind die leerstof kan aanleer. Begaafde leerders beskik ook oor die vermoe om 

leerstof na verwante terreine oor te dra en die relasie tussen skynbare nieverwante kennisterreine 

beter in te sien (Vorster et al 1989:8). 

Die aff ektiewe aspek verwys na gevoelens en emosies. Aangesien die begaafde kind goeie insig 

toon, kan hy sy eie gedrag en die van andere beter evalueer, asook die gevolge van sy 

handelinge. Navorsing toon dat die begaafde kind 'n meer stabiele affektiewe lewe as antler 

kinders openbaar. Die feit moet egter beklemtoon word dat begaafde kinders besonder sensitief 

is en veral in die adolessensiefase ook hUlle emosionele skommelings sal beleef 

In sy boek Emotional intelligence: why it can matter more than IQ, beweer Coleman 

(1995:352) dat "emosionele intelligensie" die balans is tussen rede en gevoelens en dat die 

emosies toegelaat moet word om 'n rol te speel in rasionele besluite terwyl dit tog nie heeltemal 

oomeem nie. Volgens Coleman is 'n hoe IK nie so belangrik soos 'n hoe EK ( emosionele 

kwosient) om sukses in die lewe te he nie. Coleman se dat party mense daardie "emosionele 

wapentuig" het wat hulle beter laat vaar in die lewe as antler, afgesien van hoe hoog hul IK is. 

Die grondslag van emosionele intelligensie is selfdissipline en lei tot motivering, taakvohooiing 

en wilskrag. Volgens Coleman (1995:352) kan 'n mens aanleer om 'n hoe EK te he. Coleman 

(1995:352) beweer verder dat die rede waarom soveel kinders emosionele probleme het, die 

gevolg is van gesinne en skole wat dit al moeiliker vind om kinders benewens skoolwerk ook 

selfbewustheid en selfbeheersing te leer. Vervolgens moet hulle die kuns geleer word om te 

luister na antler en leer om oplossings vir konflikte te kry, asook om met antler saam te werk. 
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Ook in Annie Coetzee (1998) se boek Emosioneel intelligent .. jy wat onlangs verskyn het, 

beklemtoon sy die belangrikheid van 'n sogenaamde emosionele intelligensie. 

Die kind se emosionele gesteldheid, veral die begaafde kind, is dus net so belangrik soos die 

intellektuele gesteldheid en die klem, veral in skoolverband, moet nie net op akademiese 

vermoens en prestasies val nie. 

Die konatiewe aspekte van die begaafde kind beklemtoon motivering, wilskrag, 

deursettingsvermoe en betrokkenheid. Hulle neem meer deel aan buitemuurse aktiwiteite en hul 

belangstellings buite skoolverband is meer uitgebreid as die van antler kinders. 

Die sosiale aspek van die begaafde kind sal vervolgens in die volgende afdeling bespreek word, 

met die klem op sy gesitueerdheid met betrekking tot relasies. 

2.7.2 DIE BEGAAFDE KIND IN GESITUEERDHEID 

Die mens is vanuit sy situasie altyd in verhouding tot die wereld, met antler woorde in 

verhouding tot homself (subjektiewe werklikheid), tot andere (sosiale werklikheid), tot objekte 

(objektiewe werklikheid) en tot die goddelike (transendentele werklikheid) (Vorster et al 

1989:6). 

V anwee sy unieke eienskappe, is die begaafde kind besonder krities in sy selfevaluering, veral 

tydens adolessensie. As gevolg van emosionele probleme, kan hulle hulself onttrek en gevolglik 

ge1soleerd raak of selfs op 'n meerderwaardige wyse hulself laat geld (Vorster et al 1989: 11 ). 

Dit is dus belangrik dat die begaafde kind 'n positiewe houding oor homself moet he en nie 

homself oormatig krities moet evalueer nie. 

In sy verhouding tot andere, ondervind die begaafde kind eiesoortige probleme. Hulle word 

dikwels uit die portuurgroep gestoot, omdat hulle as 'n bedreiging beskou word. Die begaafde 

kind verkies gewoonlik relasies met persone ouer as hyself 
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In verhouding tot die ouers, het Cornell (1983:44-48) bevind dat min konflik in die gesin 

voorkom en 'n hoe mate van samehorigheid. Ouers het 'n groot verantwoordelikheid teenoor hul 

begaafde kind en behoort genoegsame geleenthede en stimulasie te skep. Die teendeel word 

egter ook in literatuur gevind, byvoorbeeld by die milieugeremde kind, in die sin dat ouers 

onbetrokke is by die begaafde kind en glo dat hy in staat is om self die mas op te kom vanwee sy 

intelligensie. V anwee werksdruk spandeer ouers ook nie genoegsame kwaliteittyd aan hul 

begaafde kind nie en dit kan konflik binne die gesin of binne die kind veroorsaak. Baie ouers is 

ook geneig om hoe eise te stel aan hul begaafde kind, hoe verwagtings te koester en groot druk 

op hulle te plaas. Swak kommunikasie en konflik binne die gesin kan hieruit voortvloei. 

Die begaafde kind het ook 'n bydrae om te lewer teenoor sy gemeenskap, sowel as die 

gemeenskap teenoor hom Die gemeenskap moet sorg dra dat die begaafde kind sy optimale 

moontlikhede ontwikkel en die begaafde kind moet weer op sy beurt sy besondere potensiaal in 

die gemeenskap kan terugploeg. 

Die adolessente begaafde kind staan krities teenoor religieuse, morele en etiese inhoude en moet 

deur voorlewing leiding gebied word om eerbied te toon vir die korrekte waardes en norme 

(Vorster et al 1989:20). 

2.7.3 ENKELE KENMERKE VAN BEGAAFDE LEERDERS 

Daar is talle kenmerke wat uitgelig word in die literatuur aangaande begaafde leerders, maar vir 

die doeleindes van hierdie studie sal slegs enkele kenmerke genoem word ten opsigte van die 

verstandelik (intellektueel) begaafde kind. 

Begaafde leerders toon superieure intellektuele vermoens wat manifesteer in buitengewone goeie 

prestasies. Hulle toon besondere belangstelling, aanleg, vaardighede en vermoe ten aansien van 

'n spesifieke terrein waarop hulle uitblink. Verder beskik begaafde leerders oor uitstekende 

konsentrasievermoe, retensievermoe, probleemoplossingsvermoe, taalvermoe, insig in oorsaak

gevolg-verwantskap en uitgebreide kennis oor 'n verskeidenheid onderwerpe. Hulle is energiek 

en lewenslustig en le besondere inisiatief aan die dag. Voorts beskik begaafdes oor uitstaande 

vermoens ten opsigte van abstrahering, analisering en sintetisering, sowel as onafhanklike, 

oorspronklike denke (RGN 1986:271-272). 
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Ten opsigte van hul persoonskenmerke is 'n positiewe selfbeeld, uitstekende 

leierskapspotensiaa~ sin vir morele en etiese verantwoordelikheid, toekomsgerigtheid en 

idealisme, asook 'n gesonde humorsin, opvallend. 

In die Verslag van die Werkkomitee (RGN 1986:273) word die afleiding gemaak <lat begaafde 

leerders oor die algemeen groter gevormdheid ten aansien van onder meer die kognitiewe, 

a:ffektiewe en normatiewe openbaar as antler leerders. 

Daar is nog talle uitstaande kenmerke van die begaafde leerder, wat nie in die beknopte omvang 

van hierdie studie bespreek kan word nie. 

2. 7.4 DIE UNIEKE BEHOEFTES VAN BEGAAFDE LEERDERS 

As persoon, het die begaafde ook eiesoortige behoe:ftes waarvoor die onderwys voorsiening 

moetmaak. 

In die Verslag van die Werkkomitee oor onderwys vir begaafde leerlinge (RGN 1986:275) word 

bree kategoriee ten aansien van begaafdes onderske~ naamlik 

* sosiale- en opvoedingsbehoe:ftes 

* volwassewordingsbehoe:ftes 

* beroeps- en loopbaanbehoe:ftes 

* behoe:ftes ten opsigte van geskikte kennis en vaardighede vir suksesvolle toekomseise 

Die doel met skoolvoorligting aan begaafde leerders moet die begeleiding, hulp en steun om hul 

moontlikhede optimaal te verwerklik wees. Daar sal verderaan in afdeling 2. 9 .1 weer aandag 

gegee word aan die onderwysbehoe:ftes van begaafdes in skoolverband. 

2.8 IDENTIFISERING VAN BEGAAFDE LEERDERS 

Uit literatuurstudie blyk die belangrikheid van vroee identifisering van begaafdes, aangesien hulle 

genoegsame stimulering benodig en bepaalde onderwysbehoe:ftes openbaar. Dit is verder 

duidelik <lat daar nie net van IK-tellings gebruik gemaak kan word nie, maar <lat die kind-in-
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totaliteit ondersoek moet word deur verskeie persone. Die leser word ook verwys na afdeling 

2.8.3 van hierdie hoofstuk. 

2.8.1 IDENTIFISERING EN EV ALUERING 

Volgens Landsberg (1993:36-39) word die aanvanklike uitkenning van die begaafde kind gedoen 

in terme van pedagogiese intursie, observasie, luister en vraagstelling. Daama volg evaluering en 

dit geskied deur onderhoude met die kind, ouers en onderwysers, asook gestruktueerde 

observasie en evalueringsvraelyste (Landsberg 1993:39-44). 

Begaafde leerders behoort nie later as die vierde skooljaar geidenti:fiseer te word nie, aangesien 

hierdie leerders bykomende onderwysbehoeftes openbaar. Die identi:fikasieproses behoort 'n 

voortdurende proses te wees wat oor 'n tydperk verloop. By die interpretasie van resultate van 

media, behoort die kwantitatiewe toetse, soos IK-toetse, nie verabsoluteer te word nie, maar 

ook groot klem geplaas te word op die kwalitatiewe aard daarvan (RGN 1986:74-77). 'n Multi

dimensionele benadering behoort dus gevolg te word in die identi:fisering van begaafdes waar 'n 

totale persoonsbeeld verkry word. 

2.8.2 MEDIA VIR IDENTIFISERING VAN BEGAAFDHEID 

Intelligensietoetse wat gebruik word is die SSAIS-R (Senior Suid-Afrikaanse Individuele skaal

Hersien) en die JSAIS (Junior Suid-Afrikaanse Individuele skaal). Groepsintelligensietoetse sluit 

onder andere die NSAGT (Nuwe Suid-Afrikaanse Groepstoets) in wat in drie vorme beskikbaar 

IS. 

Aanlegtoetse sluit die JAT (Junior Aanlegtoets),. SAT (Senior Aanlegtoets) en die ASB 

(Aanlegtoets vir skoolbeginners) in. Dit is onwaarskyn]ik dat begaafdheid bepaal kan word op 

die aanlegtoetse, maar in die geval van spesi:fieke begaafdheid, byvoorbeeld kreatiwiteit of die 

kunste, kan dit wel 'n aanduiding gee van die spesi:fieke aanleg. 

Skolastiese bekwaamheidstoetse word gebruik om die resultate van vorige skoling te evalueer. 
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Persoonlikheidsvraelyste en projeksiemedia sluit die PVK (Persoonlikheidsvraelys vrr 

kinders ), die HSPV (Die Hoerskoolpersoonlikheidsvraelys) en die Sestien

persoonlikheidsfaktorvraelys vir 18 jaar en ouer (16 PF) in. Die IPAT - Angsskaal stel 'n 

persoon se angsvlak vas. Die PHSF-verhoudingsvraelys bepaal die aanpassingsgraad van 

hoerskoolleerders (Vorster et al 1989:49-50). 

Aanvullende media vir die identifisering van begaafdheid sluit produkevaluerings (prestasies) en 

gevallestudies in. 

Daar is ook nog sekere modelle beskikbaar wat gebruik kan word om die begaafde te 

identifiseer, byvoorbeeld Renzulli (1978) se Revolving Door Identification Model of die Kranz 

Talent Identification Instrument. 

2.8.3 PERSONE WAT BETROKKE IS BY IDENTIFISERING 

Informele bronne van identifisering van die begaafde leerder, sluit in: ouemominering, 

portuurgroepnominering, onderwysemominering, nominering deur bona fide-buitestaanders, 

asook selfuominering (Vorster et al 1989:56-59). 

Vir die afueem van psigometriese toetse is spesiaal opgeleide persone betrokke, byvoorbeeld 

opvoedkundige sielkundiges. 

2.9 DIE BEGAAFDE KJND IN SKOOLVERBAND 

Volgens die Verslag van die Werkkomitee (RGN 1986:64) word begaafde leerders met 

uitsonderlike vermoens en prestasies as 'n groep met spesiale onderwysbehoeftes uitgesonder. 

V anwee die Ortodidaktiese aanslag van hierdie studie, sal nou gelet word op bepaalde aspekte 

van die begaafde sekondere skoolkind. 

2.9.1 ONDERWYSBEHOEFTES VAN BEGAAFDE LEERDERS 

Uit literatuurstudie is dit opvallend dat begaafde kinders toegang benodig tot bronne vir die 

verryking van hul bewussyn en unieke behoeftes het. Met hierdie unieke behoeftes in gedagte, 

word die noodsaaklikheid van skoolvoorligting vir begaafde leerders beklemtoon. 
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A1hoewel begaafdes dieselfde basiese behoeftes het as antler kinders, toon hulle bykomende 

behoeftes. Begeleiding tot die aktualisering van hul menslik gegewe moontlikhede, sal egter 

verskil van die van antler leerders, omdat hulle moontlikhede kwalitatief en kwantitatief verskil 

van die van die gemiddelde leerder (RGN 1986:274 -275). 

Die leser word terugverwys na afdeling 2. 7.4 in hierdie hoofstuk. 

2. 9.1.1 SOSIALE - EN OPVOEDINGSBEHOEFTES 

Begaafde leerders toon die behoefte om hulle eie moontlikhede en beperkings realisties te 

evalueer en te aanvaar, asook die van antler persone. Verder toon hulle 'n besondere behoefte 

ten opsigte van verkenning, ontdekking en skepping. Die behoefte aan doelmatige 

probleemoplossingsvaardighede, onafhanklike werkverrigting en besluitneming, is ook 'n unieke 

behoefte van die begaafde. Aangesien begaafdes neig tot perfeksionisme, moet hulle begelei 

word tot realistiese doelstellings en evaluering, asook die konstruktiewe aanwending van hul 

vermoens. Hulle toon ook 'n behoefte aan uitdagings en die uitbouing van hul gespesialiseerde 

belangstellings, groter beweegruimte ten aansien van selfaktualisering en geskikte 

identifikasiefigure. 

Vervolgens moet opvoeders dit in gedagte hou dat die begaafde ook die behoe:fte toon om 

steeds kind te wees. Van wee hulle skerp waamemingsvermoe en sensiwiteit, het die begaafde 

leerder ook die behoe:fte om ouers en onderwysers te verstaan en dus ook 'n behoefte aan 

gepaste sosiale verhoudings. 'n Geskikte identifikasiefiguur is van besondere belang, omdat ook 

die begaafde kind die behoe:fte het aan die verwerwing van die geskikte lewenswaardes (RGN 

1986:275-281). 

2.9.1.2 VOLWASSEWORDINGSBEHOEFTES 

V anwee die begaafde kind se anderse wording, word 'n bepaalde behoe:fte ten opsigte van hulle 

volwassenheidsvoortgaan gekonstitueer. Hulle toon 'n bewustheid van die problematiek rakende 

die menslike bestaan en die sinvolheid van die lewe en hul eie bestaan. Die antisipeerbare 

versnelde wording sal daarom bepaalde hulp- en steungewing vereis (RGN 1986:283). 

34 



2.9.1.3 BEROEPS- EN LOOPBAANBEPLANNINGSBEHOEFTES 

Die feit dat begaafde leerders vanwee hulle vermoens en uitsonderlike prestasies 'n wye 

verskeidenheid van keuses het ten opsigte van 'n toekomstige beroep, vereis bepaalde leiding en 

steungewing. v anwee hulle besondere insig, benodig die begaafde leerder hu1pverlening ten 

opsigte van 'n beroep of loopbaan wat selfVerwerkliking as doel kan hied en nie die klem op 

selfonderhoud en konformering sal laat val nie (RGN 1986:284). 

Die begaafde kind het vanwee hul strewe na kennis en vaardighede ook 'n behoefte om 

toekomseise suksesvol te hanteer. 

Begaafde dogters toon eiesoortige behoeftes, maar dit val buite die bestek van die studie. 

2.9.2 ONDERWYSVOORSIENING AAN BEGAAFDES 

Sekondere onderwys behoort aangepas te word om aan die behoeftes te voldoen van die 

begaafde leerder, sodat voorsiening gemaak kan word vir genoegsame stimulasie en geleenthede 

om hulle optimale vermoens te verwerklik. Die individualiseringsbeginsel moet toegepas word. 

Die Verslag van die Werkkomitee oor onderwys vir begaafde leerlinge (RGN 1986:9) konstateer 

dat gedifferensieerde onderwys by na-skoolse opleiding, aansluiting vind by die aanleg en 

belangstellings van die begaafde en dus ook 'n voordeel inhou ten opsigte van die 

mannekragbehoeftes van die land. 

Studierigtings, vakkeuses en verskillende vlakke moet aangepas word by die individuele 

behoeftes van die begaafde leerder (RGN 1986:9). 

Volgens Vorster et al (1989:105-113) kan onderwysvoorsiening aan begaafde leerders ook die 

volgende insluit: versnelling, verryking, homogene groeperinge en individualisering. Daar is 

verskeie onderwysvorme beskikbaar waarby die verstandelike begaafde leerder kan baat, naamlik 

spesiale skole of klasse; buitekurrikulere sentra; gevorderde plasing; somer-, winter- of 

vakansieskole; onttrekkingstelsel; verrykingsonderwys; mentor; rondreisende of 

spesialisonderwysers asook 'n sentrum vir versnelde onderwys (RGN 1986:582-584). 
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2.9.3 ONDERWYSPROGRAMME VIRBEGAAFDES 

Begaafde leerders het behoefte aan 'n onderwysprogram wat kwalitatief anders is as die van 

antler leerders. Dit sluit spesiale onderwyshulpmiddele in, verrykingsprogramme, inhoud wat nie 

in die gewone, gevorderde kurrikulum ingesluit is nie en geintensifeerde ·1 ontsluiting van 

vakinhoud. Verder maak die onderrigprogram voorsiening vir individualisering, selfstandige 

studie, 'n eie versnelde tempo ofversnelling, spesiale onderrig- en leermiddele en die onttrekking 

van begaafde kinders (Vorster et al 1989:98-99). 

Literatuurstudie toon dat verrykingsprogramme binne hoofstroomonderwys aangebied word, 

asook in buite-kurrikulere sentra. 

2.9.4 ONDERWYSERSKEURING EN -OPLEIDING 

Riglyne moet aan onderwysers verskaf word in die hantering van begaafde leerders, omdat hulle 

'n andersoortige leeringesteldheid openbaar. Strategiee vir die skakeling met ouers moet ook aan 

onderwysers uitgelig word. 

Onderwysers vir begaafde leerders moet streng gekeur word ten opsigte van hulle kwalifikasies, 

persoonskwaliteite en ingesteldheid. Opleidingsprogramme vir gekeurde onderwysers is 

beskikbaar. Daar word ook spesialiseringskursusse in begaafde onderwys aangebied by 

universiteite, indiensopleiding en nagraadse spesialisering (RGN 1986:545). 

2.9.5 VOORLIGTING AAN DIE BEGAAFDE KIND 

Uit die voorafgaande blyk dit reeds duidelik dat die begaafde kind unieke behoeftes het en 

daarom is skoolvoorligting van besondere belang. 

Ouers behoort aktief betrek te word ten opsigte van die ontwikkeling van die buitengewone 

vermoens en hantering van hul begaafde kinders. Ook die gemeenskap en ander persone 

waarmee die begaafde kind te make het, behoort aktief betrek te word en leiding te ontvang 

aangaande die begaafde kind. 
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As hulpdiens, is skoolvoorligting gerig op die onderskraging van begaafdes om te verseker dat 

hul voortgaan na volwassenheid sover moontlik optimaal bevorder en onbelemmerd voltrek 

word. Dit impliseer dus individualisering (RGN 1986:269). 

Voorligting, inligting en steungewing sal dus aangebied moet word om te voldoen aan die 

behoe:ftes en persoonskenmerke van begaafde leerders. Hulle moet daardeur gelei word tot 

selfinsig, selfontdekking, optimale ontplooiing van hul vermoens, realistiese doelstellings, 

ontwikkeling van hul eie lewenshouding en selfstandige keuses. Verder benodig hulle ook leiding 

ten opsigte van 'n realistiese beroepskeuse (RGN 1986:287-288). Voorligting aan die begaafde 

leerders moet ook voorsiening maak vir 'n inligtings, bystandgewende, diagnoserende, 

terapeutiese, voorkomende en beroepsplasingsdiens. Die leerder se persoonstruktuur, sosiale 

gesitueerdheid, verhoudingstigting, vryetydsbesteding, opbou van 'n self- en beroepsbeeld, 

asook onderwys- en loopbaanvoltrekking moet in die voorligtingsprogram ingesluit word (RGN 

1986:291). Sulke voorligtingsprogramme sal gefinansier moet word en fondse sal voorsien moet 

word deur die staat of privaatinstansies. 

Daar behoort ook voorsiening gemaak te word vir groepsvoorligting, sowel as individuele 

voorligting. Die fokuspunt van groepwerk is identiteitsvorming en staan in verband met drie 

groot geihtegreerde terreine van skoolvoorligting, naamlik persoonsopvoeding, skolasties

akademiese (onderwys-) voorligting en loopbaanopvoeding volgens Sonnekus (1989:88). 

Belangstelling vorm weer 'n wesenlike komponent van identiteitsvorming en is 'n voorvereiste 

vir sinvolle wisselwerking tussen betrokkenheid en belewing wat lei tot betekenisgewing en 

selfaktualisering ( Swanepoel 1990: 1O1 ). 

Elke onderwyser het 'n voorligtingsbydrae om te lewer en het 'n 

voorligtingsverantwoordelikheid wat betref elke leerder, maar die begaafde leerder het ook 'n 

verantwoordelikheid ten opsigte van homself en die gemeenskap (Vorster et al 1989:83). 

Vanwee die begaafde se versnelde ontwikkeling, eiesoortige kenmerke en unieke behoe:ftes, het 

hulle selfs meer hulp en leiding nodig as ander kinders. 

Daar sal vervolgens gelet word op die begaafde kind wat probleme het en as gevolg daarvan 

onderpresteer. 
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DIE BEGAAFDE ONDERPRESTEERDER 

2.10 INLEIDING 

Hierdie studie val binne die terrein van die Ortodidaktiek en daarom sal slegs enkele aspekte 

binne skoolverband uitgelig word aangaande die begaafde onderpresteerder. Verder is die studie 

gerig op die adolessente seun wat horn bevind in die sekondere skool. Die leser word 

terugverwysnahoofstuk 1, afdeling 1.7.2. en 1.7.3. 

Volgens Wiechers ( 1991: 166) is die onderpresteerder op skool daardie kind wie se 

skoolprestasie swakker is as wat 'n mens van een met sy intelligensie sou verwag. Dit impliseer 

dat 'n IK-telling reeds beskikbaar is. Daar is dus 'n diskrepans tussen die prestasie en die 

moontlikhede van die leerder. Hierdie is die algemeen aanvaarde definisie van begaafde 

onderpresteerders. Dit lyk asof die probleem met bogenoemde definisie le in die definiering van 

die omvang en aard van die diskrepansie. 

Volgens Dowdall en Colangelo (1982: 179) word definisies deur sekere navorsers vaag gestel en 

deur ander weer konserwatiet: wat veroorsaak dat die konsep van onderprestering feitlik 

betekenisloos word. Volgens die "drie-kring"-definisie van Renzulli (1978: 184) soos beskryf in 

afdeling 2.6 van hierdie hoofstuk onder die afdeling van die begaafde kind, asook hoofstuk 3 

afdeling 3.3.1 word 'n kind wat byvoorbeeld nie hoe taakgerigtheid (motivering en suksesvolle 

prestasies) toon nie, dus as 'n begaafde uitgeskakel (Dowdall & Colangelo 1982: 180). 

Vroeer het die begaafde onderpresteerder in die massas verdwyn, omdat hy nie geidentifiseer 

kon word nie. Voorbeelde van begaafde onderpresteerders wie se moontlikhede op skool 

misgekyk is, was Louis Pasteur, Rontgen, Karl Jung en Churchill. Die beste voorbeeld is seker 

die van Einstein wat deur sy onderwyser beskou is as 'mentally slow ..... unsociable and adrift 

forever in his foolish dreams" (Visser, Kokot, Wiechers, Olivier, Van Rensburg & Petrick 

1982: 166). Hulle was nooit op skool geidentifiseer as begaafde onderpresteerders nie en nie 

hulle ouers of onderwysers kon hulle moontlikhede toereikend evalueer nie. 

Uit bogenoemde is dit duidelik waarom daar huidig soveel klem geplaas word op vroee 

identifisering, evaluering en hulpverlening. 
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Onderprestering by begaafde leerders kom dikwels voor en hoevlakmannekrag gaan as gevolg 

hiervan verlore. Dit is daarom van kardinale belang dat navorsing oor die begaafde 

onderpresteerders ondemeem moet word, sodat riglyne insake die onderwys vir hierdie leerders 

neergele kan word (RGN 1986:62). 

Begaafde onderpresteerders is egter nie 'n homogene groep nie, aangesien daar begaafdes is wat 

konsekwent benede die peil waartoe hulle in staat is presteer en die wie se onderprestering van 

verbygaande aard is. Voorts is daar die begaafde leerders wat skolasties goed presteer, maar 

steeds nie hul vermoens ten voile aktualiseer nie en die wat skolasties al swakker presteer en hul 

. diskrepansie algaande vergroot (RGN 1986:209). 

2.11 AANV ANG VAN ONDERPRESTERING 

Literatuurstudie toon dat onderprestering ongeveer in standerd 4 (graad 6) 'n aanvang neem en 

die gaping tussen presteerders en onderpresteerders vergroot verder in die sekondere skool. 

Verder word beweer dat onderprestering veral in die sekondere skool opvallend word 

(gedurende adolessensie ), alhoewel dit reeds in die primere skool 'n aanvang neem (RGN 

1986:236). 

Onderprestering by seuns kan reeds vanaf die eerste skooljaar manifesteer (graad 1 ). Die 

verskille by begaafde dogters manifesteer egter eers vanaf,die negende skooljaar, met antler 

woorde standerd 7 of graad 9. Verskeie navorsers reken dat onderprestering in hoofsaak by 

seuns manifesteer (RGN 1986:237). 

2.12 DIE IMPLIKASIES VAN ONDERPRESTERING BY BEGAAFDE LEERDERS 

Begaafde onderpresteerders beskik oor hoevlakpotensiaal wat 'n verlies aan hoevlakmannekrag 

veroorsaak, indien hulle nie hulpverlening ontvang nie. 

'n Verdere implikasie is dat begaafde onderpresteerders moontlik nie hulle menslike kapasiteite 

sal behou of ontwikkel nie, wat kan lei tot allerlei patologiese toestande (RGN 1986:211 ). 

Daar is verskeie faktore en redes wat kan lei tot onderprestering by begaafdes, soos 

gesinsinteraksiepatrone, houdings teenoor opvoeding, 'n vrye keuse as gevolg van portuurdruk 
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of selfverdediging en houdings van onderwysers. Sommige navorsers het ook 'n gebrek aan 

vaardighede of kreatiwiteit om take te voltoo~ uitgelig (Dowdall & Colangelo 1982: 181 ). Daar 

sal vervolgens slegs enkele faktore binne skoolverband bespreek word wat kan lei tot 

onderprestering, aangesien die terrein van studie binne die Ortodidaktiek val. 

2.13 FAKTORE BINNE SKOOLVERBAND WAT TOT ONDERPRESTASIE 

AANLEIDING KAN GEE 

Ontoereikende gekwalifiseerde onderwysers het 'n groot aandeel in die begaafde kind se 

onderprestering, aangesien opleiding van onderwysers grootliks gerig is op onderwys vir die 

hoofstroomleerder (RGN 1986:215). 

Klasse is ook geensins homogeen nie en vir die onderwyser is dit moeilik om doeltre:ffend te 

differensieer as gevolg van hoe werksdruk. Die begaafde kind word verwaarloos en kan verval in 

verveling en frustrasie (Wiechers 1991: 173 ). 

Hoe verwagtings en eise word gekoester van die begaafde kind en onderwysers is geneig om 

groot druk te plaas op die begaafde. Dit kan lei tot spanning, angs, depressie en rebelsheid. 

Swak kommunikasie tussen die onderwyser en die begaafde leerder kan ook lei tot 

onderprestasie. Die onderwyser-kindverhouding word daardeur benadeel. 'n Ongunstige 

emosionele klimaat in die klaskamer sal ook op die begaafde kind 'n negatiewe uitwerking he 

(Wiechers 1991: 17 4 ). 

In die Verslag van die Werkkomitee (RGN 1986:216) word ander faktore uitgelig wat tot 

onderprestasie by die begaafde kind kan lei: swak onderwysmetodes, onsimpatieke en 

onsensitiewe onderwysers, eentonige drilwerk, kurrikulum wat nie in die onderwysbehoeftes van 

die begaafde voorsien nie en onbuigsame aktiwiteite in die klaskamer wat produktiewe denke 

ontmoedig. 

Ook Booyse (1989:149-151) wys op die tekortkominge in die onderrig-leersituasie, naamlik 

'n gebrek aan gepaste onderwysvoorsiening in terme van die kurrikulum, die wyse van onderrig 

en die sosiale klimaat in die klaskamer. 
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Skoolverhoudings word deur Kapp ( 1989: 179) beklemtoon, aangesien die begaafde dikwels 

onttrek of op 'n bepaalde wyse optree om te konformeer. Dit kan aanleiding gee tot 

eensaamheid en onderprestasie aangesien hy nie deur die portuurgroep aanvaar word nie. 

Swak studiemetodes is 'n verdere faktor wat deur verskeie navorsers uitgelig word en wat kan 

lei tot onderprestasie by die begaafde. 

Bogenoemde is enkele faktore wat kan aanleiding gee tot onderprestasie by die begaafde in 

skoolverband. Daar sal vervolgens kortliks gelet word op die identifisering, evaluering en 

diagnostisering van die begaafde onderpresteerder. 

2.14 IDENTIFISERING, EV ALUERING EN DIAGNOSTISERING 

V anwee die ems van onderprestering, die negatiewe komplikasies ten aansien van optimale en 

positiewe persoonsontplooiing, optimale en positiewe ontplooiing van leerkenmerke en die 

hoevlakmannekragsituasie in die RSA, is dit van kardinale belang dat die identifiseringsprosedure 

en die modelle vir identifisering, begaafde onderpresteerders sal uitlig en ook belig met die oog 

op die terapeutiese ondersteuning, remedierende onderwys en insluiting in spesiale 

onderwysvoorsiening vir begaafde leerders (RGN 1986:74). 

2.14.1 IDENTIFISERING 

In die identi:fisering van begaafde onderpresteerders word staatgemaak op gestandaardiseerde 

toetsing, onderwysersaanbeveling, oueraanbeveling en selfPersepsies. Die vergelyking van 

prestasietoetse en IK-toetse dui dikwels 'n diskrepansie aan wat die uitstaande kenmerk is van 

begaafde onderpresteerders. Navorsers soos Thorndike en Anastasi het egter gewaarsku dat so 

'n vergelyking kan lei tot die misbruik van toetsuitslae en dat geen twee toetse presies met 

mekaar korreleer nie (Dowdall & Colangelo 1982:181). Verder het Thorndike gewaarsku dat 

IK-tellings nie gebruik moet word om 'n sekere prestasie te veronderstel nie. In navorsing blyk 

dit egter steeds 'n kriteria vir die identi:fisering van begaafde onderpresteerders te wees. Die klem 

val egter op die feit dat vele ander identifiseringsprosedures en -metodes ingespan moet word in 

die identifisering van die begaafde onderpresteerders en dat daar geen rigiede en gesimplifiseerde 
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wyse van identifisering kan wees me. Hierdie inligting beklemtoon die kompleksiteit en 

belangrikheid van identifisering. 

Die onderwyser het 'n belangrike taak en verantwoordelikheid om die begaafde onderpresteerder 

uit te ken deur byvoorbeeld obseivasie, onderhoude, luistertegnieke, skolastiese prestasietoetse 

en vraelyste (Du Toit 1992:29-36). 

Vroee identifisering word deur alle navorsers beklemtoon, sodat hulpverlening so gou moontlik 

kan plaasvind. Du Toit (1991:9) meen dat die oplossing le in die ontwerp van 'n stelsel van 

informele identifisering wat in die klaskamer kan plaasvind maar oor 'n langer tydperk strek, 

byvoorbeeld 'n siftingstoets. 

Volgens Landsberg (1993:36) vind die aanvanklike uitkenning van die begaafde 

onderpresteerder plaas deur pedagogiese intui"sie, obseivasie, luister en vraagstelling. 

Die onderwyser kan ook gebruik maak van 'n fouteanalise wat dui op die sistematiese 

waarneming en aantekening van al die fasette in die leerhandeling waarmee die leerder spesifieke 

probleme ondeIVind (Booyse 1989: 157). 

2.14.2 EV ALUERING 

Die kind kan informeel in die klas of skool aan die hand van kurrikulumtoetse geevalueer word. 

Dit verwys na toetse wat deur die kurrikulum gedek word. Die toetsresultate toon nie net die 

leemtes in die kind se kennis en /of insig aan nie, maar ook die leemtes in die kwantiteit en die 

kwaliteit van die onderrig wat hy ontvang het. Kriteriagerigte toetse soos kontrolelyste en 

waarderingskale hied die onderwyser die moontlikheid om aanvullend tot sy eie waameming, 

inligting in te win oor die frekwensie van die probleem, die aard daaivan en die aanleidende 

faktore (Du Toit 1991: 10 ). 

Volgens Kapp (1986:53) is die Ortodidaktiese ondersoek gerig op die daarstelling van 'n 

Jeeivoltrekkingsbeeld van die kind. Dit poog om leeivoltrekkingstekorte in bepaalde areas van 

die leerstof uit te ken. 
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2.14.3 DIAGNOSTISERING 

Die probleem van 'n bepaalde kind word deur spesiaal opgeleide persone ondersoek op 'n 

formele en diepgaande wyse. By die Ortodidaktiese diagnostisering val die klem op die leer- en 

skolastiese probleme (Landsberg 1993:45). Daar kan gebruik gemaak word van 

gestandaardiseerde en niegestandaardiseerde toetse (Kapp 1986:53-54). 

Ortodidaktiese diagnostisering impliseer 'n analise van die aard van die kind se betrokkenheid in 

die leersituasie self en die wyse waarop die kind die leerhandeling laat voltrek (Booyse 

1989:161). 

Ortopedagogiese diagnostiseringsmedia kan ook by Ortodidaktiese diagnostisering gebruik word 

om sodoende 'n groter geheelbeeld te verkry van die bepaalde kind se besondere probleem Dit 

sluit die volgende in: historisiteitsgesprek, pedagogiese observasie, handelingsmedia, 

normgerigte en kriteriumgerigte toetse, kurrikulumgebaseerde toetse, intelligensiemedia, 

aanlegtoetse, ekspressie- en projeksiemedia, persoonlikheidsvraelyste, verhoudingsvraelyste en 

angsskale, asook taalanalise. 

Ortodidaktiese verkenningsmedia sluit die volgende in: intelligensiemedia, gestandaardiseerde en 

niegestandaardiseerde skolastiese toetse, foute-ontleding, toetse vir die evaluering van 

perseptuele- en perseptueel-motoriese tekorte (Landsberg 1993:60-63). 

'n Jnterdissiplinere spanbenadering waar verskeie kundiges as 'n span saamwerk, is belangrik om 

sodoende die beste riglyne daar te stel vir suksesvolle hulpverlening aan die begaafde 

onderpresteerder met sy unieke probleem Die leser word temgverwys na afdeling 1. 7. 8 in 

hoofstuk 1. 

Nadat die begaafde leerder ge1dentifiseer en geevalueer is as 'n onderpresteerder, word 'n 

spesiale hulpverleningsprogram vir horn uitgewerk. Dit lei ook tot die behoefte aan spesiale 

onderwysvoorsiening aan die begaafde onderpresteerder. 
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2.15 ONDERWYSVOORSIENING V1R DIE BEGAAFDE ONDERPRESTEERDER 

Die leser word terugverwys na afdeling 2.9.2 in hierdie hoofstuk, waar die klem geplaas word op 

gedifferensieerde onderwys. In die Verslag van die Werkkomitee (RGN 1986:243) word die 

· aanbeveling gemaak dat indiensopleidingsprogramme vir onderwysers voorsiening moet maak 

vir die hantering, identifisering en hulpverlening ten opsigte van die bepaalde onderpresteerder. 

Daar word ook aanbeveel dat daar minstens 'n onderwyser-voorligter/sielkundige verbonde 

moet wees aan elke sekondere skool, aangesien dit uit literatuur blyk dat die getalle begaafde 

onderpresteerders dit sal regverdig. Ouerbetrokkenheid word ook beklemtoon. 

Intensiewe terapeutiese ondersteuning word ook benodig, sodat die begaafde onderpresteerder 

deur remediering op sy skolastiese peil kan kom om sodoende ingesluit te kan word by 

onderwysprogramme vir begaafde leerders (RGN 1986:247). Kurrikulum- en klaskamerpraktyke 

moet by die begaafde onderpresteerder se behoe:fte pas, wat dus 'n modifisering van die gewone 

onderrig-leersituasie sal verg. Uit navorsing wil dit voorkom of daar baie gedoen kan word vir 

die begaafde onderpresteerder deur vroee identifisering, deskundige terapeutiese ondersteuning 

en spesiale onderwysvoorsiening. 

2.16 SAMEVATTING 

Hierdie hoofstuk is gewy aan die definiering van leerprobleme, begaafde leerders en begaafde 

onderpresteerders. Daar is deurgaans gepoog om die besondere behoe:ftes en probleme van die 

begaafde, sowel as die begaafde onderpresteerders onder die aandag te bring. Dit het die nood 

aan vroee identifisering van hierdie groep leerders om sodoende die hulpverlening aan hulle te 

verhoog, beklemtoon. Die aanpassing van onderwys aan begaafde onderpresteerders, is ook 

belig. 

Die navorser sal in hoofstuk 3 aandag gee aan bestaande hulpverleningsprogramme vanuit die 

literatuur. Daar sal gepoog word om die voordele en nadele van elkeen uit te lig. 'n 

Samevattende tabel sal ook verskaf word om 'n oorsigtelike beeld van die programme te kry. 
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HOOFSTUK3 

BESTAANDE HULPVERLENINGSPROGRAMME 

3.1 INLEIDING 

Aile hu1pverleningsprogramme moet ortodidakties verantwoordbaar wees en met sekere 

grondbeginsels rekening hou, byvoorbeeld menswaardigheid, individualisering, 

opvoedingsklimaat, en so meer. Hu1pverlening aan kinders met leerprobleme moet binne 'n 

bepaalde ortodidaktiese raamwerk plaasvind wat hoofsaaklik die volwassene as hu1pverlener, die 

kind as leerder en die leerinhoude insluit wat in 'n bepaalde relasie tot mekaar staan (Dednam et 

al 1993:68). Die onderrig-leer-gebeure behoort sekere aspekte te omsluit, naamlik 'n 

beginsituasie waarin kennis van die kind verkry word; die daarstelling van ideale, 

langtermyndoelstellings en korttermyndoelwitte; die onderrig en leer waarin aandag gegee word 

aan leerinhoude, onderrig-leer-geleenthede, metodes en strategiee en laastens evaluering 

(Dednam et al 1993:73). 

Die identifisering van begaafde onderpresteerders is van die uiterste belang en moet dus ingesluit 

word in hu1pverleningsprogramme. Verskeie identifiseringsprosedures moet aangewend word 

alvorens 'n hu1pverleningsprogram vir die begaafde kind of groepe kinders, of die begaafde 

onderpresteerder opgestel kan word en dit word deur verskeie persone gedoen soos 

opvoedkundige sielkundiges, onderwysers, ouers, medici, en andere. Na positiewe identifisering, 

word die leerders dan verwys vir hu1pverlening na verskeie persone. 

Tydens die evaluering van die hu1pverleningsprogram moet gelet word daarop of die program al 

die komponente bevat soos hierbo genoem, of die program ortodidakties verantwoordbaar is, of 

die programinhoud relevant is vir die kind se volwassewording, of die doelstellings en doelwitte 

vir die kind bereikbaar is, of die program oor aanpassingsmoontlikhede beskik, of individuele 

hulpverleningsessies uit die program saamgestel kan word en of die program uitvoerbaar is 

(Dednam et al 1993:97-98). 
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Bestaande hulpverleningsprogramme vir die begaafde onderpresteerder vloei dikwels voort uit 

hulpverlenings- of verrykingsprogramme wat aanvanklik vir begaafdes opgestel is. Dit 

beklemtoon die buigbaarheid en aanpasbaarheid van die programme. 

In hierdie hoofstuk gaan die navorser 'n beknopte weergawe gee van bestaande 

hulpverleningsprogramme vir begaafde onderpresteerders vanuit die literatuur. Hierdie hoofstuk 

is egter 'n uitgebreide hoofstuk vanwee die omvang van die literatuur. Alvorens die navorser tot 

bogenoemde bespreking oorgaan, volg daar eers 'n sinopsis van die beskouinge wat ander 

navorsers op hierdie onderwerp nahou. 

3.2 SJNOPSIS VAN NAVORSERS SE BESKOUINGE OOR 

HULPVERLENJNGSPROGRAMME VIR ONDERPRESTEERDERS 

3.2.1 PAULRDANIELS 

Volgens Daniels sal gewone remedierende programme me effektief wees vir begaafde 

onderpresteerders nie, omdat dit nie genoegsame stimulasie aan sulke leerders bied nie. Dit sluit 

ook die vaardigheidsprogramme in, waar leerders sekere vaardighede ten opsigte van bepaalde 

aspekte van die leerinhoude inoefen (Fox, Brody & Tobin 1983: 163). 

Daniels stel voor dat die kind se leerstyl verander moet word, deur gebruik te maak van 'n 

multisensoriese benadering. Dit sal veral effektief wees waar kinders probleme ondervind met 

konsentrasie, assosiatiewe leer en korttermyngeheue. Leerders met emosionele probleme mag 

psigoterapie benodig, alvorens akademiese sukses verwag kan word (Fox et al 1983: 164). 

Hierdie multisensoriese benadering kan met vrug gebruik word vir die primere- en 

sekondereskoolkind. Die leser word ook verwys na hoofstuk l afdeling 1. 7 .10 en hoofstuk 4 

afdeling 4.7.1.5 waar hierdie begrip verder bespreek word, asook die Akkumulatiewe BINGO

Plantabel aan die einde van hoofstuk 4. 

Korttermyngeheueprobleme by leerders kan veral in Wiskunde verbeter word, deur die gebruik 

van die multisensoriese benadering, sakrekenaars en mikrorekenaars. Daniels benadruk verder 

aspekte soos herroeping, tyd, uitsoek van sekere areas in die kurrikulum deur die onderwyser 

asook die handhawing van sekere gesindhede en vaardighede (Fox et al 1983: 165). 
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Volgens Daniels moet ouers ook betrek word by die program en korttermyndoelwitte moet 

beklemtoon word totdat die kind beleef en ervaar dat sukses in die toekoms moontlik is (Fox et 

al 1983: 167). 

Daniels (1983:24) Jig sekere diagnostiseringsaspekte uit om die begaafde kind met leerprobleme 

te identifiseer en die inligting te gebruik vir die beste moontlike hu1pverleningsprogram. Formele, 

sowel as informele toetsing word gedoen. Die leser word ook verwys na hoofstuk 4 afdelings 

4.4.2.1 en 4.4.2.2 wat handel oor toetsing. Die leerder se informele lees word ondersoek, asook 

geheuespan, informele evaluering van klassifikasie vaardighede en formele intelligensietoetsing 

(Daniels 1983: 18-23). 

Voorts word klem geplaas op vroee identifisering wat identifisering van begaagdheid, 

identifisering van leerprobleme, identifisering van geleenthede en identifisering van kognitiewe 

probleme, insluit. Die leser word ook verwys na hoofstuk 4 afdeling 4.4 waar identifisering van 

begaafde seuns wat onderpresteer, onder die loep geneem word. Spesiale aandag word ook 

gegee aan die sosio-ekonomiese gedepriveerde leerder volgens Daniels (1983:27-39). Daniels 

(1983:43) beweer die hu1pverleningsprogram is gemik op die kind se onafhanklikheid. In die 

remedieringsprosedure word verskeie benaderings en programme ingevoeg vir maksimale 

hulpverlening, afhangende van die bepaalde probleem van die spesifieke kind. Daar word 

byvoorbeeld gebruik gemaak van 'n taalondervindingsbenadering, 'n gemodifiseerde 

taalondervindingsbenadering en die ontwikkeling van tabelle vir taal en lees. Volgens Daniels 

(1983:44-51) is dit vanselfsprekend dat daar gebruik gemaak word van bepaalde tegnieke en 

opgeleide hu1pverleners. 

Dieselfde outeur ( 1983: 51) vestig ook die aandag op geiiltegreerde onderrig, direkte 

luisteraktiwiteit, prosedure vir die leer van woorde, die skryfaktiwiteit, die skryf van 'n verslag 

en die belangrikheid van verskillende onderrigmiddels. Ontwikkelings-, remedierings- en 

aanpasbare prosedures, moet ook in die hu1pverlening :figureer. Die rekenaar kan verder met 

groot sukses ingeskakel word in 'n hulpverleningsprogram. Aandag word ook aan geletterdheid 

en verskeie aspekte daaromtrent gegee (Daniels 1983:84). 

Soos reeds genoem, het Daniels verskeie programme uitgelig wat gebruik kan word in die 

hu1pverlening aan begaafde kinders wat as gevolg van leerprobleme onder hul vermoens 

presteer. Vir spesifieke behoeftes van die leerder, kan die volgende programme gebruik word: 
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* 'n program in woordherkenning (Daniels 1983:89-94) 

* 'n program in klassifikasievaardighede (Daniels 1983:95-104) 

* 'n program in vlakke van abstraksie (Daniels 1983: 105-107) 

* 'n program in waarderende relevansie (Daniels 1983: 109-111) 

* 'n program vir orale taalfasiliteit (Daniels 1983: 113-125) 

* 'n program vir woordeskatontwikkeling (Daniels 1983: 127-133) 

Vir die geskrewe taaleenheid, word spesifieke remedieringsprosedures vir geskrewe taal deur 

Daniels (1983: 137-148) uitgelig. 'n Program vir die ontwikkeling van proeflees is ook 

beskikbaar. Vir die ondersteuningsaspekte in die hulpverleningsprogram, moet aandag gegee 

word aan die leerondervinding van die leerder, die onderwyser as leerterapeut, 

plasingsprosedures, klaskamerbestuursprosedures, hulpverleners se verantwoordelikhede, 

voorligting aan begaafde leerders met leeiprobleme en voorligting aan ouers (Daniels 1983: 155). 

3.2.2 JAMES J GALLAGHER 

Gallagher meen dat drie hoofdimensies in hulpverleningsprogramme aan begaafde 

ondeipresteerders moet figureer, naamlik kurrikuluminhoud, die bemeestering van vaardighede 

vir toekomstige leer en die leerskikking (Fox et al 1983: 176). Volgens Gallagher is die inhoud en 

leeromgewing minder belangrike komponente as vaardighede omdat die gebrek aan sekere 

vaardighede die vorentoe beweging van die begaafde dimensie benadeel. 

Die begaafde kind met leetprobleme kan ook hulpverlening ontvang deur ingesluit te word binne 

die raamwerk van 'n program vir begaafdes soos genoem deur Whitmore (1980:76). Verder 

voer Gallagher aan dat die leeromgewing van die begaafde aangepas kan word binne 

hoofstroomonderrig waar addisionele opdragte of ona:Oianklike studie bygevoeg word; deur 'n 

bronnekamer; spesiale klas; spesiale skool en/of 'n mentotprogram Verskeie benaderings kan in 

remedierende hulpverleningsprogramme aangewend word na aanleiding van die spesifieke 

leeiprobleem van die begaafde kind. Die environmental conditions approach wat volgens 

Gallagher na die emosionele- en gedragsgesteldheid van die kind verwys, poog om uiterlike 

hindernisse in leer uit te skakel, byvoorbeeld by leerders wat hiperaktief is of emosionele 

probleme ondervind. In die verbetering van motoriese vaardighede of visuele persepsie, kan die 

toepassing van kuns soos deur Gair gebruik, van groot waarde wees (Fox et al 1983:178). 'n 
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Model van operante kondisioneringstegnieke vir kinders met leerprobleme is deur Lovitt 

voorgestel en suksesvol bewys in verskeie gedragsbeheersituasies. Hierdie model kan met vrug 

aangewend word by kinders met leerprobleme, aangesien hulle ook dikwels as gevolg van sekere 

gedragsprobleme, leerprobleme ontwikkel. 

Die belangrikheid van en behoe:fte om ouers te betrek by hulpverleningsprogramme, word feitlik 

deur alle navorsers uitgelig. Dit verhoog die effektiwiteit van hulpverleningsprogramme en 

verbeter ouer-kind-relasies, deurdat groter begrip wedersyds geskep word. Die leser word 

verwys na hoofstuk 4 afdeling 4.6.3 vir verdere toeligting aangaande die belangrike rol wat die 

ouers as primere opvoeders speel in die hulpverleningsproses. 

3.2.3 LYNN H FOX. DIANNE TOBIN & GILBERT B SCIIlFFMAN 

Drie onderwysbenaderings word aanbeveel vir kinders met leerprobleme, naamlik 

ontwikkelingsonderrig in die areas waar leerprobleme nie die verstaan van die inhoud beiilvloed 

nie, remediering op daardie gebied waar die kind probleme ondervind en aanwendbare tegnieke 

vir die probleemareas (Fox et al 1983: 183). 

Spesiale tegnieke word aangewend vir kinders wat probleme ondervind in lees, skryf en 

Wiskunde. Aanvullende apparaat word gebruik na gelang van die spesifieke probleem, 

byvoorbeeld tikmasjiene, rekenaars en bandspelers. 

Die klem moet egter steeds val op die kind-in-totaliteit en elke program, moet die bepaalde kind 

se behoe:ftes en belangstellings in aanmerking neem (Fox et al 1983: 192). 

3.2.4 DIANNE TOBIN & GILBERT B SCIIlFFMAN 

Die nut van 'n rekenaar by kinders met leerprobleme, is 'n gebruik wat deesdae steeds sterker op 

die voorgrond tree. Alhoewel die koste daaraan verbonde moontlik groot is, is dit 'n handige 

hulpmiddel by begaafde kinders met leerprobleme. Volgens Tobin en Schiffinan (Fox et al 

1983:204) verbeter die gebruik van die rekenaar kinders se selfbeeld, gee onmiddellike 

terugvoering en die leertempo word deur elke kind self bepaal. 
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3.2.5 LOIS J BALDWIN & DENISE A GARGIULO 

'n Modelprogram vir begaafde skoolkinders met leerprobleme is in New York onder leiding van 

Baldwin en Gargiulo geinkorporeer deur die Board of Cooperative Educational Services 

(BOCES). Die program is toegepas in drie verskillende skooldistrikte met twee klasse elk vir die 

elementere-, middelskool- en hoerskoolvlakke (Fox et al 1983:208). Intensiewe 

identifiseringsprosedures is gevolg om begaafde kinders met leerprobleme in die program in te 

sluit, wat verskeie kundige persone, soos onderwysers betrek het en alle fasette van die kind 

gedek het (Fox et al 1983:209-210). 

Daar is drie doelstellings gestel vir die BOCES-program, naamlik die voorsiening van 

betekenisvolle leerondervinding wat elke leerder se individuele behoe:ftes in ag neem en 

ondersteuning in die ontwikkeling van hul potensiaal; om geleenthede te voorsien vir kinders om 

te leer en hul selfvertroue te ontwikkel en laastens die voorbereiding van kinders om terug te 

keer na die gewone en/ofbegaafde klasse (Fox et al 1983:211). 

'n Individuele opvoedingsplan is vir elke kind ontwikkel, waarin ouers ook betrokke was. 

Swakhede van die kind is geremedieer en kognitiewe moontlikhede ontwikkel deur spesiale 

strategiee, byvoorbeeld onafhanklike studie, 'n mentor en kurrikulumverandering. Die verhoging 

van sosiale vaardighede en selfbeeld is eweneens ook verkry deur strategiee soos 

probleemoplossingsaktiwiteite, kreatiewe aktiwiteit, gedragsmodifikasieprogramme en 

klaskamervergaderings (Fox et al 1983:213). Die voorbereiding tot terugkeer na 

hoofstroomonderwys is gedoen deur sosialiseringsvaardighede; plasing in gewone klasse vir 

vakke soos musiek, kuns en gimnastiek; plasing in gewone klasse vir spesifieke vakke asook 

plasing in hoofstroomklasse op 'n voltydse kombinasie van gewone en begaafde klasse (Fox et al 

1983:215). 

In die kurrikulum vir begaafde kinders met leerprobleme moet aandag gegee word aan die 

metodes, materiale en klaskamerplasing. Hierdie kurrikulum le op 'n kontinuum tussen 

diagnosties/voorskrywende onderrig en 'n meer holistiese benadering (Fox et al 1983:215-217). 

Die BOCES-program maak ook voorsiening vir affektiewe en emosionele ontwikkeling van die 

kind binne die spesifieke kurrikulum. 
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Onafhanklike studie en die lees van letterkunde volgens die kind se keuse, verminder frustrasie 

en mislukking. Daar word ook gereeld positiewe terugvoering aan die kind gegee, probleme en 

moeilikhede bespreek, asook vordering, verantwoordelikheid en onafhanklikheid voorgehou. Vir 

begaafdes word voorsiening in die kurrikulum gemaak vir versnelling en verryking. Induktiewe 

en deduktiewe denkaktiwiteit word aan kinders in hierdie program voorgehou (Fox et al 

1983:219). Studies van interessante onderwerpe word ingesluit, byvoorbeeld argeologie, 

sielkunde, antropologie, en vele ander. Hierdie studies wek belangstelling en betrokkenheid. Die 

hoer denkvlakke word gestimuleer soos analise, sintese en evaluering, asook induktiewe 

redeneringsvaardighede (Fox et al 1983:220). 

'n Kritieke element van hierdie program ts die korrekte balans tussen onafhanklike en 

gestruktureerde aktiwiteite. 

3.2.6 ANNE J UDALL & C JUNE MAKER 

'n Loodsprogram vir begaafde onderpresteerders met leerprobleme is geiinplementeer in 

Amerika in 'n groot distrik in Tucson. TUSD (Tucson Unified School District) het 68 primere 

skole, 16 junior hoerskole en 9 hoerskole, ingesluit. 

Die GATE-(Gifted and Talented Education) program is ook gebruik in TUSD en sommige van 

die gekose leerders vir die loodsprogram, was ook deel van die GATE-program (Fox et al 

1983:224). 

'n Spesiale de:finisie is saamgestel vir begaafdes wat onderpresteer as gevolg van leerprobleme 

wat die identifisering van hierdie kinders kon vergemaklik. Verwysings vanuit verskeie bronne is 

versamel en identifisering is volgens bepaalde kriteria gedoen. Alhoewel onderwysers 'n groot 

rol gespeel het in die aanbevelings, is ouers ook betrek. Geen dogters is aanbeveel vir die 

program nie (Fox et al 1983:226-230). Die gekose 15 seunsleerders het een voile dag per week 

die klasse vir die loodsprogram bygewoon en die res van die week hul tuisskole (Fox et al 

1983:231). 

Dit het geblyk dat die akademiese swakhede na vore gekom het in handskfi:t: spelling en 

Wiskunde. Konsentrasie, aandagspan en luisteivaardighede was ook swak. Die feit word 

beklemtoon dat geeneen van die gekose begaafde onderpresteerders met leerprobleme, dieselfde 
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is nie. Elke leerder het unieke eienskappe, probleme en gedragswyses. Dit is dus vanselfsprekend 

dat daar in hulpverleningsprogramme voorsiening gemaak moet word vir elkeen se unieke 

behoe:ftes en belangstellings volgens elke kind se bepaalde probleem. 

In die kurrikulum het die fokus geval op sterk punte van leerders, spesiale onderrigmetodes en 

aktiewe betrokkenheid van leerders (Fox et al 1983:233). Die kurrikulum het verder drie 

komponente ingesluit, naamlik werksuur, 'n raadgewingskomponent en 'n 

verrykingskomponent. Onderrigmetodes het gefokus op sterk punte van leerders en kompensasie 

vir swakhede. Evalueringstegnieke is gebruik wat gelei het tot selfevaluering (Fox et al 

1983:238). 

3.2. 7 GEVOLGTREKKING 

Die gedagtes van navorsers aangaande hulpverleningsprogramme gee die leser 'n oorsig van hoe 

'n hulpverleningsprogram daar moet uitsien om in die spesiale behoe:ftes van die begaafde 

onderpresteerder te voorsien. 

Daar is ooreenstemming in die feit dat versigtige ontwerp van identifiseringsprosedures die 

eerste stap is in die ontwerp van 'n goeie hulpverleningsprogram Die program moet voorsien in 

die spesifieke behoe:ftes van die bepaalde kind. 'n Verskeidenheid van toetsing word deur 

Baldwin en Gargiulo, asook deur Udall en Maker beskryf in die identifikasieprosedure in hul 

modelprogramme (Fox et al 1983:277). 

Lewis en Daniels laat die fokus val op 'n interdissiplinere spanbenadering en Daniels beklemtoon 

die belangrikheid van 'n voortdurende diagnose. Al bogenoemde navorsers, sowel as Gallagher, 

het die klem geplaas op patrone van sterk punte en swakhede in die begaafde kind met 

leerprobleme (Fox et al 1983:277). 

Daniels het verder voorgestel dat kinders wat geselekteer word vir die program van verskillende 

ouderdomme moet wees vir groter buigbaarheid binne die spesifieke klasomgewing. Baldwin en 

Gargiulo het leerders uit verskillende skooldistrikte geselekteer vir die hulpprogram Dit het 

gelei tot beter intellektuele stimulasie onder die geselekteerde leerders. 
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Bogenoemde navorsers het voorts 'n tematiese benadering tot onderrig beskt)1: wat 'n 

raamwerk voorsien het waarin vaardighede geremedieer kon word en die leerder terselfdertyd 

intellektueel kon verander. Multisensoriese tegnieke van taalonderrig is ook voorgestel deur 

Daniels en Lewis (Fox et al 1983:277). Aangesien 'n lae selfbeeld as algemene probleem by 

begaafde kinders met leerprobleme gevind word, het bogenoemde navorsers die feit beklemtoon 

dat sukses aangemoedig moet word en raadgewingskomponente binne die program moet 

funksioneer (Fox et al 1983:278). 

3.3 SINOPSIS VAN BESTAANDE MO DELLE/PROGRAMME 

In die vorige gedeelte, is die bespreking gedoen aan die hand van persone. Die bespreking in die 

volgende gedeelte, sa1 die klem laat val op verskeie modelle en programme. Die navorser sal aan 

die einde van elke bespreking van 'n model of program tot 'n gevolgtrekking kom 

3.3.1 DIE TRIAD-MODEL VAN RENZULLI 

3.3.1.1 INLEIDING 

Renzulli se Triad-model dien as 'n raamwerk geskoei op die gewone k:urrikulum waar aan die 

basiese behoeftes van leerders aandag gegee moet word. Dit is 'n konkrete program wat 

gebaseer is op integrasie en moet voorsien daarin dat sekere tipe aktiwiteite plaasvind tydens 

sekere tye met bepaalde studente. Die rol van studente en onderwysers, asook kennis en proses, 

word beklemtoon in die benadering (Newell 1989:98). Die SEM-model (School Environment 

Model) is gebaseer op die Triad-model van Renzulli waar die begaafdes oftalentvolle leerders in 

'n talentpoel geplaas word vir verryking (Wallace & Adams 1993 :217). 

Die driebeenbenadering van Renzulli is gebaseer op drie basiese kombinasies van menslike 

kenmerke, wat in interaksie met mekaar die begrip begaafdheid vorm Die drie kenmerke is 

bogemiddelde algemene vermoens, hoe taakgerigtheid en hoe kreatiwiteitsvlakke. Begaafde en 

talentvolle kinders is volgens horn diegene wat hierdie samegestelde eienskappe besit of diegene 

wat in staat is om dit te ontwikkel, sowel as toe te pas op enige moontlike waardevolle terrein. 

Die drie kenmerke kan skematies soos volg voorgestel word: (Vorster et al 1989:4) 
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Begaafdheid 

Bogemiddelde 
vermoens 

Taakgerigtheid 

Kreatiwiteit 

Figuur 1 

3.3.1.2 INTERAKSIE MET DIE BEGAAFDE ONDERPRESTEERDER 

Volgens die kenmerke van begaafde onderpresteerders, is dit duidelik dat die probleemareas ook 

setel in motiveringsprobleme, psigologiese, sosiale en emosionele probleme. Die skool word 

gesien as 'n oorsaaklike faktor in onderprestering en die sosiale klimaat binne die skool, asook 

die akademiese kurrikulum, is dus belangrike komponente in die hulp aan begaafde 

onderpresteerders. Die basis van doeltreffende akademiese remediering le dus in psigiese 

"gesondheid". Dit vereis 'n geweldige uitdaging aan die kant van die leerder, onderwyser en 

kurrikulum. 

'n Intervensiebenadering wat die ontwikkeling van positiewe houdings omtrent die self en die 

skool insluit, word deur Whitmore (1980:76) in drie dele verdeel, naamlik: die skep van 'n 

uitnodigende omgewing, strukturering van die algemene kurrikulum en die ontwerp van 

spesifieke kurrikulum en metodes van leer. 

3.3.1.3 DIE TOEPASSIN<1V AN DIE TRIAD MODEL 

1 Die inhoud 

Dit is gebaseer op 'n tipe 1-aktiwiteit wat die leerder se belangstelling prikkel en sukses aan die 

leerder in die vooruitsig stel. Menslike waardes en interaksies word beklemtoon. Die tipe I- en 

tipe 11-aktiwiteite sentreer rondom wye basiese gebeure omtrent tern.as. Onderwerpe word 

georganiseer in 'n chronologiese tydraam of enige antler funksionele tipe van klassifikasie. Dit is 

dus belangrik dat tern.as verdeel moet word in behartigbare eenhede, sodat die begaafde 
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ondetpresteerder nie gefrustreerd en beangs raak ten opsigte van mislukking me (Newell 

1989:99). 

n Die proses 

Vryheid van keuse en verskeidenheid is fundamentele komponente van die Triad-model. Die 

ondeipresteerder moet deelneem aan die demokratiese klaskameiproses. Tipe II

ontwikkelingsvaardighede is ontweip vir klein groepsdeelname. 

Renzulli het egter nie die affektiewe leeraspekte wat noodsaaklik is in 'n intervensieprogram vir 

die ondeipresteerder beklemtoon nie. Suksesvolle remediering van die kognitiewe swakhede 

moet geskied deur persoonlike, sosiale en emosionele komponente van die affektiewe domein 

(Newell 1989: 100). 

Volgens die Krathwohl-onderrigmodel moet die leerder se houding teenoor 'n vak, sy 

belangstelling, gevoelens en persoonlike karaktereienskappe, in ag geneem word. Die sleutel tot 

die Krathwohl-model is 'n bewustheid en gewilligheid om te respondeer op stimuli. Dit is 'n 

kontinuum waarin die affektiewe domein geiiltemaliseer word in teenstelling met die Triad

modeI van Renzulli. 

Omdat die Triad-model nie die affektiewe komponente beklemtoon nie, moet die onderwyser 

besondere aandag hieraan gee om die remedieringsprogram te laat slaag (Newell 1989: 100). 

m Dieproduk 

Produkmodifikasies is die krag van Renzulli se Triad-model. Die hoogste vlak tipe ID

ondervinding, is 'n transformasie in 'n tasbare produk gebaseer op 'n werklike ondersoek van 'n 

werklike probleem deur die kind en dit word ook geevalueer deur 'n werklike gehoor. Dit is die 

uiteindelike doel wat deur die begaafde ondeipresteerder bereik kan word, deur die opbreek in 

kleiner hanteerbare eenhede (Newell 1989: 100). 
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IV Die leeromgewing 

Die omgewing moet voorsiening maak vir ona:thanklikheid, openheid en kompleksiteit van 

objekte en idees. Die Triad-model maak egter nie voorsiening vir die dimensie van aanvaarding 

versus beoordeling in die affektiewe domein nie. Die onderwyser moet dus 'n daadwerklike 

poging aanwend om die onderpresteerder se gevoelens te verstaan, asook sy waardes en dit 

waarin hy glo. Dit moet gedoen word op 'n niebeoordelende wyse. Daar moet 'n konstante 

proses van programevaluering met die leerders gedoen word. 'n Gesonde leeromgewing laat die 

leerder toe om insette te lewer en selfevaluasie toe te pas tydens die intervensieprogram (Newell 

1989:100). 

3.3.1.4 GEVOLGTREKKING 

Die Triad-model fokus op die kennis van inhoud en kognitiewe vaardighede. Die model voorsien 

tog 'n raamwerk vir verandering vir beide die leerder en hulpverlener en is dus buigbaar en 

aanvaarbaar in spesiale omstandighede. Die model fokus verder op integrasie in die kurrikulum, 

eerder as isolasie in programme vir begaafdes. Die begrensing van die affektiewe domein laat 'n 

leemte, wat deur die hulpverlener oorkom moet word. 

3.3.2 DIE COGNET-PROGRAM 

3.3.2.1 INLEIDING 

Die Cognet-program is 'n verrykingsprogram wat spesifiek gemik is op begaafde leerders in die 

primere skool wat probleme ondervind ten opsigte van leer of diesulkes wat risikogevalle is. Die 

afkorting Cognet staan vir Cognitive Enrichment Network Program en is ontwerp deur 

Katherine Greenberg, Laurence Coleman en Wendy Wakefield Rankin. Dit is gebaseer op 

Feuerstein se teorie van bemiddelende leer en spreek die belangrikheid van elke kind se 

persoonlike en kulturele karaktereienskappe aan, asook die sosiale milieu waarin die kind lewe 

en leer hoe om te leer. Die program is dus uiters geskik vir die kultuuranderse kind en kinders 

wat 'n ekonomiese agterstand in hul opvoeding ervaar (Greenberg, Coleman & Rankin 

1993:91). 
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Kenners beklemtoon die feit dat langtermynintervensie nodig is. Die doelwitte en standaarde is 

dieselfde vir die leerders wat 'n voordeel het of die wat 'n agterstand toon, maar die strategiee 

en programstruktuur verskil omdat individualisering en differensiasie die feit beklemtoon dat die 

persoonlike en kulturele karaktereienskappe van die leerder en die milieu waarin hy/sy 

funksioneer, verskil (Greenberg et al 1993:91). 

Die Cognet-program is een van 12 Follow Through-modelle en is daarom 'n allesomvattende 

benadering tot opvoeding. Sekere komponente word in die modelle beklemtoon, naamlik 'n 

allesomvattende instmksionele benadering wat teoreties en filosofies gebaseer is. Dit bevat ook 

'n gemeenskapsgebaseerde, ouerbetrokkenheidsprogram, 'n gedeelde besluitnemingsproses van 

samewerking tussen skole en programontwerpers en volgehoue navorsing aangaande die 

ontwikkeling van evalueringsprogramme (Greenberg et al 1993:91). 

Dit is dus duidelik dat die Cognet-program die behoe:ftes van die totale kind aanspreek. Die 

model verskaf 'n raamwerk vir verdere vennootskap tussen opvoeders of hulpverleners en ouers, 

asook 'n bystandsisteem waarin ouers en beroepsmense kan saamwerk tot voordeel van die kind. 

3.3.2.2 DIE TEORETIESE BEGRONDING VAN COGNET 

Gebaseer op die teorie van Feuerstein, word dit beklemtoon hoe die kind leer om te leer. 

Spesifieke aspekte van kognitiewe ontwikkeling word hanteer, insluitend die kritiese rol wat 

volwassenes speel as bemiddelaars. Kognitiewe ontoereikendhede en swak leergewoontes, 

karaktiseer kinders wat nog nie voldoende kwaliteit en kwantiteit van bemiddelende 

leerondervinding ontvang het nie (Greenberg et al 1993:91). 

Hulpverlening moet lei tot die uitgebreide verstaan en die verbinding van die huidige met die 

vorige en geantisipeerde situasies. Kulturele deprivasie, armoede, gesinsonstabiliteit en ander 

faktore, kan hulpverlening aan 'n kind bemoeilik wanneer hy/sy moet leer hoe om te leer. 

Kognitiewe, affektiewe en motiveringsveranderlikes is kritiek in die proses van leer hoe om te 

leer (Greenberg et al 1993:92). 
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3.3.2.3 DIE COGNET-ONDERRIGPROGRAM 

Drie basiese doelstellings word nagestreet: naamlik die verhoging van leerinteraksies, hulp aan 

kinders om die fundamentele metodes van leer effektief te gebruik en die versekering dat kinders 

verstaan hoe om 'n effektiewe, onafuanklike, lewenslange leerder te wees (Greenberg et al 

1993:92). 

In die Cognet-program, word gebruik gemaak van 10 boublokke van dink ( 10 Building Blocks 

of Thinking) en agt werktuie van onafuanklike leer (eight tools of independent learning). 

Die boublokke van dink is vaardighede waarop denkprosesse gebaseer is. Die onderwyser 

selekteer elke dag sekere leeraktiwiteite wat die geleentheid verskaf om leerders se aandag te 

vestig op die wyse waarop die ''blokke" effektief aangewend kan word in sekere situasies. Die 

10 boublokke van dink is: 

* taakbenadering 

* presisie en akkuraatheid 

* ruimte en tydkonsepte 

* denkintegrasie 

* selektiewe aandag 

* die maak van vergelykings 

* aaneenskakeling van gebeure 

* werksgeheue 

* kry die hoofgedagte 

* probleemidentifikasie 

Die agt werktuie vir onafuanklike leer word benodig wanneer 'n persoon 'n aktiewe 

opwekker van informasie gaan wees en nie net 'n passiewe ontvanger nie. Die agt werktuie is 

die volgende: 

* innerlike betekenis 

* selfregulasie 

* gevoel van bevoegdheid 
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* doelgerigte gedrag 

* selfontwikkeling 

* gedeelde gedrag 

* gevoel van uitdaging 

* bewustheid van selfverandering 

Rekenaargebruik in die Cognet-program laat val die waarde op die produk sowel as die proses 

en navorsing het getoon dat selfs groter verbetering op die wyse verkry is. Die rekenaar en 

kooperatiewe leer verskaf groter geleenthede aan die leerder ten opsigte van die leerproses. 

Hierdie benadering verskaf betekenisvolle geleenthede om strategiee te ontdek vir werkswyses, 

probleemoplossing en aktiewe betrokkenheid in die leersituasie. Dit kan egter slegs suksesvol 

wees indien hulpverleners die leerproses verstaan en leerders kan help om dit ook te verstaan, 

andersins kan dit aanleiding gee tot frustrasie, onderprestering, foutiewe leer en mislukking 

(Greenberg et al 1993:93). 

3.3.2.4 DIE IMPLEMENTERING VAN COGNET 

Die Cognet-program kan in geheel ingeskakel word in die gewone skoolkurrikulum. Dit is ook 

nie 'n vinnige benadering nie, maar neem tyd en ondersteuning om te implementeer. 

Onderwysers en leerders moet almal aktief betrokke wees en die besondere behoeftes van die 

leerders moet in ag geneem word. 

Onderwysers, ouers en ander hulpverleners word almal betrek by besluitneming. Aangesien 

hierdie program 'n aanvullingsprogram is, kan dit geii:ttegreer word by enige leeraktiwiteit en is 

dit daarom buigsaam volgens bepaalde behoeftes van leerders (Greenberg et al 1993:93). 

Die Cognet-program word gedurig geevalueer en verbeter deur formele en informele metodes 

om by 'n sekere gemeenskap se behoeftes aan te pas (Greenberg et al 1993:94). Hulpverleners 

word deeglik opgelei en ondersteun op 'n gereelde basis. 
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3.3.2.5 POSITIEWE TERUGVOERING 

Die intensiewe benadering verbeter akademiese prestasie, kognitiewe funksionering en 

intrinsieke motivering van leerders. Ouers het ook gerapporteer dat hul kinders positiewe 

veranderings getoon het ten opsigte van hul houdings en persoonlike verantwoordelikheid in die 

leeiproses. 

Die ondetwyser-leerder-interaksie het 'n verskil in karaktereienskappe getoon tussen die kinders 

wat aan die Cognet-program deelgeneem het en 'n vergelykende groep. Dit word toegeskryf aan 

die verskil in ondetwysstrategiee (Greenberg et al 1993:94). 

3.3.2.6 COGNET EN BEGAAFDE ONDERPRESTEERDERS 

Die Cognet-program is geiinplementeer in gemengde klasse waar risikogevalle, sowel as 

begaafdes was. Kinders met probleme is dus bereik waar hul talente en gawes andersins 

ongeidentifiseerd sou verbygaan. 

Ondetprestasie by begaafde kinders dui op 'n lae selfbeeld, gebrek aan innerlike kontrole oor leer 

en swak gesinsomstandighede. Die behoefte aan vroee hulpverlening en die voorsiening van 

kurrikuluminhoud wat persoonlik relevant is, help die leerder om te soek na die betekenis van 

leer in die skool. 

Voorstanders van die Cognet-program beweer dat leerders sukses behaal in die hantering van 

probleme en dus hul selfkonsep verbeter, asook innerlike kontrole oor veranderinge in gedrag. 

Hul probleme word gesien as uitdagings om nuwe insigte te verwerf in benaderings en strategiee 

wat hulle help in probleemoplossing (Greenberg et al 1993:94). 

3.3.2. 7 GEVOLGTREKKING 

Die Cognet-hulpverleningsprogram help kinders om te fokus op die proses van 'n onafhanklike 

Jeerder gedurende die eerste skooljare. Baie bestaande probleme kan deur ondetwysers voorkom 

word tetwyl dit nog hanteerbaar is. 
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Die kind se behoefte aan innerlike kontrole word beklemtoon, eerder as die onderwyser se 

verantwoordelikheid om die kind se gedrag te beheer. Leer word dus persoonlik relevant. 

Die proses vestig ook die aandag op interaksie tussen hu1pverlener en kind, asook onderwysers 

en ouers, skole en gesondheidsafdelings en antler gemeenskapsdienste. Dit verhoog suksesvolle 

hu1pverlening, aangesien die kind se behoeftes beter verstaan word, en beklemtoon ook die 

noodsaaklikheid van die belangrike rol wat elkeen speel in die kind se skoolsukses. 

3.3.3 INTERVENSIEPROGRAMME 

3.3.3. l SEKONDERESKOOL VLAKPROGRAM 

i Inleiding 

Begaafde onderpresteerders is geidentifiseer om aan die program deel te neem Hulle kon een 

van twee moontlikhede kies, naamlik 'n spesifieke kursus wat spesiaal ontwerp is vir begaafdes, 

byvoorbeeld filoso:fie of geindividualiseerde hu1pverlening vir een tot drie ure per dag in 'n 

bronnekamer vir begaafdes (Fehrenbach 1993:89). 

n Bronnekamer 

Die bronnekamer was 'n plek vir leerders wat tyd kon spandeer aan individuele belangstellings 

en vaardighede of studies op 'n gebied van hul eie keuse. Die moontlikheid was dus daar vir 

temas buite die gewone kurrik:ulum Die bronnekamer het 'n stabiele omgewing verskaf vir die 

verbetering van interpersoonlike vaardighede, vir die besprekings van eiesoortige probleme van 

begaafdes, byvoorbeeld hoe verwagtings van ouers en onderwysers. 

m Doelstellings 

Die program se doelstellings was om leerders se prestasies te verbeter en sukses te verseker deur 

voltooide produkte. Erkenning word verleen deur 'n spesiale toekenning (Fehrenbach 1993:89). 
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IV Hulpverleningsplan 

Die kinders kom bymekaar aan die begin van die semester in die bronnekamer om die 

karaktereienskappe van begaafdes te bespreek. In volgende sessies word probleme bespreek wat 

begaafdes ondervind in die skool. Leerders wat emosionele probleme of depressie ondervind het, 

het ondersteuning gekry gedurende die besprekings. 

Die hulpverlener skakel met die klasonderwysers om die begaafde leerder in die program se 

akademiese sterk pllllte en swakhede, asook klaskameroptrede . te ondersoek. In die 

beplanningsvergadering, is hierdie informasie gedeel met die leerder se onderwysers, voorligter, 

skooladministrateur en ouers. Tydens hierdie vergadering is twee of drie doelwitte aan die 

leerder gegee wat hy gedurende die jaar moet bereik (Fehrenbach 1993:89). 

'n Sleute]pllllt van die program is die bereiking van die doelwitte wat hoogs motiverend is vir die 

leerder. Die leerder en antler teenwoordig by die vergadering het maniere voorgestel waarop 

hierdie doelwitte bereik kan word. 'n Rooster is opgestel en die hulpverlener is verantwoordelik 

om leiding te verskaf om die korttermyndoelwitte te bereik wat vir die spesifieke leerder 

opgestel is. 

'n Opvolgvergadering is vasgestel met die span en die leerder om die effektiwiteit van die 

program te bespreek. In daaropvolgende vergaderings het die hulpverlener die leerder 

onderstellll om wyses te vind waarop die resultate van hul werk ondersoek word. Inligting is aan 

leerders verstrek in verband met spesiale geleenthede, byvoorbeeld skryfWerk vir publikasie, 

asook kompetisies waaraan hulle kon deelneem Soveel as moontlik geleenthede is aan die 

leerders verskaf. 

Indien 'n leerder se besondere belangstelling in 'n area le wat homself nie leen tot kompetisies 

nie, word die besondere belangstelling die bron van ondersoek deur navorsing. Die leerder word 

dan aangemoedig om soveel moontlike boeke te gebruik gedurende die ondersoek aangaande die 

tema. 

'n Identifikasiefiguur wat as mentor optree, is ook as suksesvolle strategie vir begaafde leerders 

aangewend. Beroepsmense in die gemeenskap is genader in 'n verskeidenheid van beroepe. 
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Leerders word dan blootgestel aan 'n bepaalde beroepspersoon van sy keuse en kan waarneem 

wat presies die beroep behels. Hierdie mentorondervinding het 'n verbetering teweeggebring by 

die begaafde onderpresteerders (Fehrenbach 1993:89). Die leser word ook verwys na hoofstuk 4 

afdeling 4. 7 .1. 4 wat die belangrikheid van 'n mentor uitlig. 

3.3.3.2 PRIMERESKOOL VLAKPROGRAM 

1 lnleiding 

Hierdie program vir begaafde onderpresteerders is 'n loodsprogram wat in 1988 in 'n publieke 

skoolsisteem geiinplementeer is. Daar is 26 primereskoolkinders geidentifiseer as begaafde 

onderpresteerders op die basis van skoolprestasies. Die IK-tellings het gewissel van 135 tot 145 

en een derde van die onderpresteerders het IK-tellings gehad van bo die 140. Kinders is slegs 

ingesluit in die program as hul ouers ingestem het om aktief betrokke te wees in die program 'n 

Skoolsielkundige het ook drie tot vier ure per week aan die program deelgeneem (Fehrenbach 

1993:90). 

n Doelstellings 

Die doel van die primerehulpverleningsprogram was om leerders te leer om te presteer op hul 

moontlikheidsvlakke. Die hulpverlening het ook onderrig ingesluit, wat leerders kon leer hoe om 

aanvaarbare gedragspatrone te ontwikkel (Fehrenbach 1993:90). 

111 Hulpverleningsplan 

Ouers, onderwysers en die leerder het maandeliks vir 20 minute byeen gekom Tydens die 

byeenkoms het die begaafde onderpresteerder doelwitte neergele, asook retrospeksie gehou oor 

dit wat bereik is en dit wat nie bereik is nie gedurende die voorafgaande maande. Die agenda vir 

die volgende vergadering is ook neergele. 

Die hulpverlener het ook die leerder een keer per week ontmoet en in gereelde kommunikasie 

met die ouers en onderwysers gebly. As deel van die hulpverleningsprogram het ouers een keer 

per maand in 'n groep bymekaar gekom om strategiee te beplan of na aanbiedings deur die 

gebiedsielkundige te luister. 
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Gedurende die eerste ses weke van die program, is kinders leer- en organisasievaardighede 

geleer. Klaskameronderwysers het 'n planboek ontvang om die kind se weeklikse vordering aan 

te teken. Ook die kind en ouers het 'n ooreenkomstige vorderingsverslag ontvang om weekliks 

in te vul. Aan die einde van 'n kwartaal is die kind dan vergoed vir vordering of verbetering. 

Ouers is dikwels ingesluit in die vergoeding deurdat dit tyd alleen saam met die ouer in 'n 

aktiwiteit van die kind se keuse ingesluit het (Fehrenbach 1993:90). 

IV Evaluering van programme 

Die sekonderehulpverleningsprogram is geevalueer op die kriteria van akademiese prestasies, 

deelname in kompetisies, navorsing en aanbiedings. Al die leerders wat deel was van die program 

het aan die vereistes voldoen vir graduering en baie kon toegelaat word tot 'n kollege of 

universiteit. 

Die primerehulpverleningsprogram is geevalueer op die kriteria van kwaliteite of klasse en 

leergewoontes. In soverre leerders sukses behaal het, het hulle al minder met ilie hulpverlener 

geskakel. Ouers het 'n verbetering in gesinsverhoudings gerapporteer en dat leergewoontes na 

antler kinders in die gesin oorgedra is. 

In albei programme is verbeterings waargeneem in die selfkonsep en selfVertroue van leerders 

namate hulle sukses beleefhet in akademiese prestasies (Fehrenbach 1993:90). 

v Gevolgtrekking 

Beide programme (primere en sekondere) is ontwikkel om leerders se patrone van 

onderprestering te verander na patrone van sukses. Volgens die terugvoering, was albei 

programme geslaagd. 

Op sekondereskoolvlak, het die sukses gele in die individualisering en doelwitbereiking volgens 

die belange en behoeftes van die leerders. Hierdie individualisasie het vereis dat die program in 

terme van tyd beplan moes word vir implementering. 

Op primereskoolvlak was 'n groot faktor tot sukses die aktiewe deelname van ouers en die 

beskikbaarheid van die dienste van 'n sielkundige. 
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Die nadele van hierdie programme is dat dit tydrowend en duur is, asook sekere fisiese bronne 

vere1s. 

Deur hierdie programme het dit duidelik geword dat die ketting van onderprestasie verbreek kan 

word deur begrip, kennis aangaande die oorsake van onderprestasie en leiding aan begaafde 

onderpresteerders na 'n rigting van individuele sukses. Aanvanklike studies kan lei tot 

toekomstige sukses by hierdie groep leerders. 

3.3.4 DIE TASC-PROJEK 

3.3.4.1 INLEIDING 

Hierdie program (Think Actively in a Social Context) is ontwikkel vrr kinders in 

minderbevoorregte gemeenskappe deur Harvey B Adams en Belle Wallace, betrokke by die 

Universiteit van Natal. Die program is gerig op die ontwikkeling van 'n reeks kognitiewe 

tegnieke wat die leerder kan gebruik in enige konteks, byvoorbeeld 'n informele kulturele 

konteks of 'n relevante formele skoolkonteks. Hierdie kognitiewe tegnieke word voordurend 

deur die leerder aangepas en verbreed. Die hoer kognitiewe funksies transformeer ook die laer 

funksies namate die leerder groter doeltreffendheid ontwikkel en innerlike kontrole verkry. 

Verder is die ontwikkeling van kognitiewe vaardighede verwant en afhanklik van die affektiewe 

en sosiale ontwikkeling van die leerder. Die ontwikkeling van hoer vlakke van denkvaardighede 

en probleemoplossingstrategiee, begin met vaardighede wat verband hou met die leerders se eie 

lewe (konteks) op 'n persoonlike en gemeenskaplike vlak (Wallace & Adams 1993:45). 

Sosiale verandering is 'n belangrike deel van die program, waarin leerervarings uitgebrei word 

sodat die leerder onafhanklike en innerlike beheer oor sy/haar aktiwiteite kan verkry. Hierdie 

stelling is gebaseer op die teorie van Vygotsky (Wallace & Adams 1993:48). Die nuwe hoer 

konsepte transformeer die betekenis van die laer konsepte, sodat die weerspieeling van vorige 

ondervinding dit moontlik maak om nuwe ondervindings te interpreteer (Wallace & Adams 

1993:48). 
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Die TASC-projek steun ook sterk op Bandura se sosiale leerteorie, waarin persoonlike faktore, 

die omgewing en gedrag (wat kognitiewe prosesse insluit), sterk figureer (Wallace & Adams 

1993:49). 

3.3.4.2 DIE DOELSTELLINGS VAN TASC 

Die doelstellings van hierdie program was: 

* die verbetering van houdings teenoor die skool en motivering ten opsigte van leer 

* verbetering van die selfkonsep 

* hulp om self probleme op te los 

* verbetering van skolastiese prestasie 

* hulp ten opsigte van besluitneming en leierskap 

* om leerders toe te rus vir hulle toekomstige rolle as burgers van 'n veranderende samelewing 

* om minderbevoorregte leerders te help in 'n gemeenskap waar min rolmodelle bestaan 

(Wallace & Adams 1993:47-48). 

3.3.4.3 DIE BEGINSELS VAN TASC 

TASC vorm 'n raamwerk vir kurrikulumontwikkeling en -verandering deur die volgende 

beginsels: (Wallace & Adams 1993:51-53) 

* 'n Probleemoplossingsproses moet aangewend word. 

* Spesiale vaardighede en strategiee moet geidentifiseer word en opleiding hierin moet 

aangebied word. 

* Woordeskat moet ontwikkel word. 

* Genoegsaam oefening moet gegee word in die vaardighede en strategiee. 

* Aandag moet gegee word aan die motiveringsaspekte vir probleemoplossing. 

* Die progressie van die onderrig geskied deur 'n onderwyser as rolmodel, aktiewe begeleiding 

van die leerder en uiteindelike selfstandige aktiwiteite deur die leerder. 

* Die leerder moet in staat gestel word om vaardighede en strategiee oor te dra na nuwe . 

situasies. 

* Die Idem val op kooperatiewe leer in klein groepe. 
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* Onderwysers moet leerders aanmoedig om selfevaluasie en introspeksie te hou. 

* Gedurende aktiwiteite, sal leerders hul metakognitiewe kennis ontwikkel. 

Hieruit blyk dit dat die beginsels van ''leer hoe om te leer" sterk :figureer. Die klem word geplaas 

op basiese denkvaardighede, wat in sekere kategoriee verdeel word, die versameling en 

organisering van inkomende inligting, probleemoplossing en leer uit ondervinding (Wallace & 

Adams 1993:54). 

3.3.4.4 GEVOLGTREKKING 

Hierdie program kan veral effektief aangewend word in die sekondere skool waar begaafde 

onderpresteerders veral onderpresteer as gevolg van hul milieu of swak studiegewoontes. Nuwe 

denkvaardighede en -strategiee sal hulle help om hul kognitiewe vaardighede, veral 

probleemoplossing te ontwikke~ uit te brei en toe te pas. Dit sal verder lei tot verbeterde 

houdings, gesindhede, motivering en die seltkonsep. 

Die FUTURENET-program is spesiaal ontwikkel om kreatiewe produktiwiteit te verhoog en die 

SPIN-program (Solving Problems in the Network) is gebaseer op probleemoplossing (Wallace & 

Adams 1993:126). Hierdie programme sluit aan by die TASC-program deurdat dit voorsiening 

maak vir die bevrediging van behoeftes van leerders wat milieugeremd is of onderpresteer as 

gevolg van leerprobleme. Die klem val voortdurend op die ontwikkeling van tegnieke vir die 

verbetering van leervaardighede. 

Verdere verrykingsprogramme wat ook vir die begaafde onderpresteerder gebruik kan word, is 

die ABC (A Better Chance) program, die Upward Bound-program en die Prep for Prep

program (Wallace & Adams 1993:192). Hierdie programme verskaf almal bykomende 

geleenthede aan leerders wat normaalweg nie in die gewone kurrikulum voorkom nie. Dit is dus 

ook geskik vir minderbevoorregte kinders. 

Die TASC-program fokus egter op minderbevoorregte begaafde kinders wat onderpresteer 

grootliks as gevolg van die feit dat hulle minder geleenthede het, sowel as kognitiewe tegnieke. 
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3.3.5 DIE UAG-PROGRAM 

3.3.5.1 INLEIDING 

Die Underachieving Gifted-program is ontwerp deur Patricia L Supplee. Die program maak 

voorsiening vir interaksie van verskeie persone op verskeie terreine, soos medici, onderwysers, 

ouers, opvoedkundige sielkundiges en ander kundiges. Volgens Supplee (1990:29) sal 

remedierende programme nie genoegsame hulp verleen aan die begaafde onderpresteerder nie, 

omdat hulle nie tipiese leerders is nie. 'n Totale oorsigtelike beeld word van elke leerder verkry, 

wat ook 'n mediese rekord insluit. Die klem word ook soos in vorige programme, wat reeds 

hierbo bespreek is, geplaas op 'n gedifferensieerde k:urrikulum (Supplee 1990: 31 ). 

Die Cupertino-projek is geloods in die Cupertino Union Elementary School in Kalifornie om 

kinders in kleuterskool en Graad 1 te identifiseer wat moontlik begaafd kan wees (Whitmore 

1980:76). Fondse is deur die staat beskikbaar gestel. 

Drie gedragsindrome word by begaafde onderpresteerders onderskei, naamlik aggress1e, 

onttrekking en wisselvalligheid (Whitmore 1980:79). Die begaafde onderpresteerders word ook 

geklassifiseer in vier kategoriee volgens die oorsprong van hul leer- en/ofprestasieprobleme. Die 

kategoriee is die volgende: leerprobleme, gedragsprobleme of emosionele onstabiliteit, 

neurologiese probleme of minirnale breindisfunksie en perfeksionisme. Dit lei tot effektiewe 

individuele behandeling of hulpprogramme (Whitmore 1980:95). Dit is sinvol as in ag geneem 

word dat akademiese onderprestering deur navorsers grootliks gesien word as sosiale gedrag 

wat 'n produk is van persoonlike ondervinding wat die gesindhede en gedrag van die individu 

gevormhet (Whitmore 1980:167). 

3.3.5.2 DIE UAG-PROGRAM SE DOELSTELLINGS 

Daar is vier doelstellings van hierdie program, waarvan die vierde doelstelling verder uitgebrei 

word na spesifieke definisies. Die doelstellings is die volgende: 

* Verbetering van die selfkonsep. 

* Verbetering van gesindhede vir sukses. 
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* Verbetering van gedrag in die skool. 

* Verhoging van akademiese groei volgens 'n geskikte tempo. Dit word verkry deur: 

-Prestasietoetspunte moet verbeter word wat 1 tot 5 keer die verwagte groei van leerders 

met gemiddelde moontlikhede is. 

-Spesifieke akademiese swakhede moet oorkom word. 

-Punte op rapporte moet verhoog word na 'n bo-gemiddelde vlak soos verwag word deur 

objektiewe aanduidings (Supplee 1990: 31 ). 

3.3.5.3 INHOUD VAN DIE PROGRAM 

Die UAG-program het 'n a:ffektiewe kurrikulum ontwerp wat 'n leerder se selfkonsep verbeter, 

asook aanvaarding deur die portuurgroep en onderwysers. Die program beskik ook oor 'n 

kognitiewe komponent en 'n opleidingsprogram vir ouers. Laasgenoemde maak dit moontlik om 

'n ondersteunende, stabiele omgewing vir die begaafde onderpresteerder daar te stel (Supplee 

1990:31-33). Nuwe kognitiewe en a:ffektiewe vaardighede word onderrig aan die leerder. 

Geleenthede om dit te oefen word verskaf deurdat sekere oorbruggingsaktiwiteite aangebied 

word, sodat oordraging na groter, meer realistiese lewenson~ervindings in die gewone klaskamer 

en tuis, kan geskied. Affektiewe vaardighede word voor die kognitiewe vaardighede onderrig, 

sodat leerders bewus word van hul potensiaal en sterk punte. Die a:ffektiewe domein word 

verder ondersteun deur 'n daaglikse, vertroulike joemaal wat die leerder skt)if: asook sterk klem 

op individualisering (Supplee 1990:35-38). 

Verryking en versnelling in sekere vakke, was ook moontlik binne hierdie program Die 

bykomende stimulasie en uitdagings het 'n positiewe invloed op die begaafde onderpresteerders 

gehad. Remediering word ook aangebied wanneer 'n leerder 'n gaping of gapings toon in 

akademiese vaardighede (Supplee 1990:38-40). 

'n Hersaamgestelde omgewing het die klem geplaas op 'n huislike klaskamer, veranderde 

klaskamerbestuur en skedulering. Verder word die oueropleidingsprogram as belangrik geag om 

die leerder te he]p om voile voordeel uit die program te put (Supplee 1990:41-48). 

Die beplanning van die program geskied vanaf die onderkant tot by die bokant. Deeglikheid in 

die beplanning is belangrik, want wat vir die een persoon as een stap mag geld, mag weer vir 
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ander meer stappe behels (Supplee 1990:53-55). 'n Raad vir Opvoeding word ook by die 

program betrek en is verantwoordelik vir fondse en dien as koordinerende liggaam 

Terugvoering aan al die persone betrokke by hulpverlening is belangrik. Daardeur word 

interdissiplinere samewerking verhoog en almal op die hoogte van sake gehou. Die gemeenskap 

moet ook voortdurend ingelig word en die media verrig 'n belangrike rol hierin. Die ouers en 

leerders word ook op 'n intensiewe basis ingelig omtrent die programontwerp en beoogde 

resultate (Supplee 1990:55-59). 

3.3.5.4 PROSEDURE VAN DIE UAG-PROGRAM 

Aile inligting aangaande die bepaalde begaafde onderpresteerder word versamel. Die 

onderwysers is behulpsaam met hierdie inligting. Na evaluering van hierdie inligting word 

begaafde onderpresteerders wat aan die loodsprogram kan deelneem geidentifiseer. Die aantal 

leerders per klas wat aanbeveel word, is ses tot agt. Hiema word ouers ingelig. 'n Onderhoud 

van ongeveer 20 minute elk word vervolgens met elke kind gereel (Supplee 1990:63-66). Die 

prosedure hiema sluit die voorbereiding van historisiteitsinligting in, die formulering van 

spesifieke doelstellings vir elke leerder en 'n voorbereiding van die veranderinge in onderwysers 

se verantwoordelikheid. 

Volgens Supplee (1990:75) sluit hierdie program ook goedbeplande strategiee en tegnieke in 

soos, lees- en skryfvaardighede in die kurrikulum Daar word individueel asook in groepe 

gewerk en 'n interdissiplinere spanbenadering :figureer deurgaans. Die tempo word aangepas en 

die inhoud in die leesprogram verryk. Tegnieke word aan leerders geleer om te lees met 'n doel 

(Supplee 1990: 103). 

'n Verbeterde Wiskundekurrikulum en onderrig word ook in die UAG-program vervat. 

Versnelling deur die verrykte kurriku1um is aanbeveel. Leerders kon aan die individuele program 

deelneem en ook terugkeer na hoofstroom-Wiskunde volgens Supplee (1990: 132). 

In die affektiewe deel van die program, word leerders gehelp om hul gedrag te verander en die 

klem word geplaas op innerlike kontrole. Die inhoud van hierdie deel van die program bevat 

doelstellings om gedrag, selfkonsep en gesindhede te verbeter. Leerders word ook gehelp om 

positief deel te neem binne 'n groep (Supplee 1990: 137). Nie-intellektuele vaardighede wat 
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benodig word vir sukses in die skool maar nie daar onderrig word nie, word ook aan die 

begaafde onderpresteerders onderrig. Dit geskied gewoonlik deur middel van rollespel (Supplee 

1990: 145). Sport en spele is ingesluit by hierdie klasse en die leerders is geleer hoe om 

kompetisie te hanteer. 

Wat die sosiale aspek betret: is leerders vaardighede geleer in hoe om vriendskappe te sluit, om 

andere se gevoelens in ag te neem, altematiewe om aggressie in die portuurgroep te hanteer, 

kreatiewe probleemoplossing en effektiewe kommunikasievaardighede (Supplee 1990: 152). 

Voorts word klem ook geplaas op klaskamergedrag. 

Volgens Supplee (1990:159) bevat die affektiewe domein van hierdie program, ook vaardighede 

om spanning te verminder of die hantering daaivan. Ander studieterreine is ook ingesluit, omdat 

die program buigbaar is en voortdurend verander volgens die behoe:ftes van die begaafde 

onderpresteerders (Supplee 1990: 182). 

3.3.5.5 GEVOLGTREKKING 

Sekere redes word verskaf wat 'n verskil gemaak het in die lewens van die begaafde 

onderpresteerders, naamlik die leerder se selfPersepsie, of hulle hul intelligensie as waardevol 

beskou het, kontrole oor hul lewens, leerprobleme en leerstyle (Supplee 1990: 185-189). 

Hierdie dinamiese program verskaf geleenthede en kanse aan begaafde onderpresteerders om 

hulle volle potensiaal te ontwikkel en optimaal te funksioneer in die alledaagse lewe. 

Ander pogings wat ook 'n positiewe bydrae ·kan lewer in programme vir begaafde 

onderpresteerders is 'n selfontdekkingsprojek van Purkey (Project selfdiscovery) en die plasing 

van hoerskoolleerders onder uitgesoekte onderwysers is deur Goldberg (A three year program 

at De Witt Clinton High School) hoog aangeslaan om die patrone van onderprestering om te 

keer. Volgens Karnes en antler (The efficiancy of two original plans for UAG children) word 

onderpresteerders in heterogene en homogene begaafde klasse geplaas sodat 'n verandering ten 

opsigte van houdings deur 'n veranderde opvoedingsomgewing kan plaasvind (Whitmore 

1980:205-206). Die effek hieivan was dat homogene plasing van begaafdes meer stimulerende 

idees en konsepte voortgebring het as by die heterogene groep. 
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Die UAG-program het bogenoemde pogings geinkorporeer. Aangesien begaafde 

onderpresteerders gekenmerk word deur 'n lae selfkonsep en lae selfbeeld, is gepoog om 'n 

omgewing daar te stel wat kooperatief is eerder as kompeterend, wat tot gevolg het dat spesiale 

moontlikhede beklemtoon word en die swakhede op 'n private ondertoon hanteer word 

(Whitmore 1980:214-215). Spesiale aandag word gegee aan motivering deur die skep van 'n 

stimulerende klimaat asook intrinsieke strategiee (Whitmore 1980:265). Volgens navorsing val 

intervensie- of hulpverleningsprogramme uiteen in twee algemene areas, naamlik intensiewe 

raadgewing of onderhoudvoering en manipulering van die klaskameromgewing. Dit blyk dat 

raadgewing slegs effektief is waar sekere aspekte geld, byvoorbeeld opgeleide hulpverleners, 

waar klein hoeveelhede leerders betrek word en metodologie duidelik omskryf word. 'n 

Gemodifiseerde klaskameromgewing is slegs effektief indien dit voortgesit kan word tot in die 

sekondere skool en onderwysstrategiee en -inhoud daarmee saam aangepas kan word (Dowdall 

& Colangelo 1982:182). Volgens Dowdall en Colangelo (1982:183) het Whitmore goed daarin 

geslaag om in die UAG-hulpverleningsprogram raadgewing, klaskamermodifikasies, ouers en 

intensiewe gevallestudies te kombineer. Dowdall en Colangelo (1982: 183) stateer ook dat 

maksimum effektiwiteit in hulpverlening verkry word deur primereskoolleerders te betrek, vroee 

identifisering, gesinsbetrokkenheid en langtermynverbintenis. 

Die RE-ED (re-education) benadering kom fundamenteel ooreen met die UAG-program en 

word gesien as 'n effektiewe wyse waardeur opvallende veranderings teweeggebring word in die 

houdings en gedrag van begaafde onderpresteerders (Whitmore 1980:273). Hierdie benadering is 

ook geskik vir hoerskoolleerders. Remediering sluit die volgende aspekte in: 

* Aktiwiteite om die groot- en fyn motoriese koordinasie en visueel-motoriese vaardighede te 

ontwikkel deur bewegingsopvoeding (Whitmore 1980:345). 

* Aktiwiteite om luistervaardighede te ontwikkel en die moontlikhede om rigtings te volg word 

ontwikkel deur onder andere musiek (Whitmore 1980:346). 

* Aktiwiteite om denkvaardighede te ontwikkel deur onder andere kreatiewe verbeelding en 

legkaarte (Whitmore 1980:347). 

* Aktiwiteite om selfekspressievaardighede te ontwikkel deur byvoorbeeld taaluitbouing soos 

drama asook vorme van kuns (Whitmore 1980:347). 

* Aktiwiteite om logika te ontwikkel en persepsies van ruimtelike relasies, deur spel en 

boumateriaal soos skaak en Lego (Whitmore 1980:348). 
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Uit bogenoemde inligting is dit duidelik dat daar gekonsentreer word op die begaafde 

onderpresteerder se sosiale, sielkundige en intellektuele aspekte. Effektiewe hulpprogramme 

behoort drie komponente uit te sonder, naamlik onderwysers, portuurgroep en die kurrikulum 

wat 'n omgewing daarstel waarin individualisering voorop staan (Whitmore 1980:409-410). 

3.3.6 DIE TR/FOCAL-PROGRAM 

3.3.6.1 INLEIDING 

Hierdie program fokus op die kind, huis en skool as basis en poog om onderprestering te 

voorkom en om dit te keer. Die TR/FOCAL-model is toegepas by 'n kliniek op 'n daaglikse 

basis en ontwerp deur dr Sylvia Rimm. 

In 'n voorafgaande beraming word onderpresteerders geidentifiseer, 'n onderhoud gevoer met 

ouers waarin die probleem van die kind beskryf word en emosionele probleme en belange, asook 

die oorsprong van die probleem, hanteer word. Inligting word ook verkry oor voorskoolse 

ontwikkeling, die tydstip waarop onderprestering 'n aanvang geneem het en faktore in primere 

en sekondere skole wat onderprestasie kon veroorsaak het. Aanbevelings word ook gedurende 

die oueronderhoud gedoen ten opsigte van hulpverlening aan onderpresteerders (Rimm 1989: 1-

7). Die leser word ook verwys na die BINGO-program wat in hoofstuk 4 bespreek word. 

3.3.6.2 VERWERKING VAN INLIGTING 

Nadat inligting verkry is van ouers, word die inligting evalueer om vas te stel wat die omvang 

van die onderprestering is. Individuele toetsing word gedoen ten opsigte van intelligensie, 

persoonlikheid en prestasie. Hiema word 'n onderhoud gevoer met die leerder (Rimm 1989:9-

13). Hertoetsing word ook soms gedoen, maar die uitkoms word nie as enigste maatstaf gebruik 

vir hulpverlening nie (Rimm 1989: 15). 

Die huidige situasie word aan die ouers geskets en besware soos gedragsprobleme van die 

onderpresteerder tuis en in die skool word onder die aandag gebring. Toepaslike 

agtergrondinligting word verkry. Toetsresultate word geevalueer en die kind se 

onderprestasiepatroon word aan die ouers verduidelik (Rimm 1989:17-19). Aanbevelings vir 

hulpverlening word aan die ouers uiteengesit, soos 'n studieplan en tuisverantwoordelikhede, 
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kommunikasie tussen ouers en die skool en 'n kontrak in verband met die voorregte en 

ontspanning van die kind. Hiema begin die hulpverleningsessies (Rimm 1989: 19-20). 

3.3.6.3 BERAADSLAGINGSESSIES 

Hierdie sessies geskied weekliks vir 'n uur in 'n atmosfeer van aanmoediging, ondersteuning en 

leiding (Rimm 1989:21). Ouers word gedurig ingelig aangaande die kind se verbetering. 

Aangesien daar dikwels twee stappe vorentoe en een stap terug waargeneem word by die 

leerders, moet ouers daaromtrent ingelig word, sodat hulle nie moed verloor nie. 

'n Huis-skool-kommunikasieplan word aangebied waarin verwagtings uiteengesit word en ouers 

hul kinders moet monitor (Rimm 1989:23). Spesiale vorms word vir die doel voorsien. 'n 

Versterkingsplan word ook voorgestel en onderwyserskonferensies word gehou. 

Kurrikulumveranderings word ook bespreek na gelang van elke individuele leerder se behoeftes. 

Versnelling en retensie word oorweeg (Rimm 1989:25). Voorligtingstemas aan ouers sluit die 

volgende in: 

* identifisering met 'n geskikte rolmodel 

* studieverantwoordelikhede 

* tuisverantwoordelikhede 

* vergoeding en straf 

* roetine 

* portuurgroepverhoudings 

* vrese en risiko' s 

* onderlinge mededinging 

Hierdie temas word aan ouers verduidelik, sodat hulle kan weet hoe om hul kinders te hanteer en 

te he]p (Rimm 1989:27-34). 

Vir die leerder se beraadslagingsessies word temas bespreek wat individueel of in 'n groep 

bespreek kan word. Die temas is die volgende: 

* selfkonsep in die klaskamer, gesin, portuurgroep en strategiee daaromtrent 
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* kompetisie, waaronder self-kompetisie, ouers se s1enmg van kompetisie, atletiek, 

buitekurrikulere betrokkenheid, kantlynkompetisie, asook die ouer in 'n een-tot-een

aktiwiteit met die kind 

* divergente denkstrategiee 

* ontwikkeling en uitbouing van belangstellings 

* studiegewoontes en organisasie 

* portuurgroeprelasies en sosiale lewe 

* verhoudings met broers en/of susters 

* verhoudings met ouers 

Leerders word ingelig en leiding gegee aangaande bogenoemde temas en geleer hoe om dit te 

hanteer (Rimm 1989:35-42). 

3.3.6.4 SPESIALE AANGELEENTHEDE 

Spesiale aangeleenthede waaraan aandag gegee word in die TR/FOCAL-program, is onder 

andere hiperaktiwiteitsprobleme. Gesinspatrone en behandeling word nagegaan, sodat 

hulpverlening aan die kind daarvolgens aangepas kan word (Rimm 1989:43-44). 

Waar 'n kind moontlik 'n eetversteuring het, word die risikofaktore uitgelig. Kontrole, 'n lae 

selfbeeld en woede word bespreek om die kind te help. Dit sluit dus die fisiese en a:ffektiewe 

aspekte ook in (Rimm 1989:45-47). 

Versnelling en terughouding word volgens individuele behoeftes bepaal tesame met positiewe en 

negatiewe faktore. 

Aan leerders wat 'n trauma beleef soos na 'n egskeiding van die ouers, word spesifieke sake 

bespreek en onderwysers moet ook ingelig word om op te let na sekere sake om sulke kinders by 

te staan (Rimm 1989:50-52). 

Leerprobleme en angs kry ook spesiale aandag en waar 'n kind probleme ondervind met 

skryfwerk, word die hulp van tikmasjiene of rekenaars ingespan. Sekere aanbevelings word ook 

gemaak wanneer kinders beangs word ten opsigte van sekere tipe werk (Rimm 1989:53- 55). 
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Aanbevelings word gedoen · oor kompetisie, verantwoordelikhede, kommunikasieverwerwing, 

afhanklikheid versus onafhank1ikheid en respek versus dominansie wat verband hou met kontrole 

(Rimm 1989:56-57). 

3.3.6.5 IMPLEMENTERING VAN TR/FOCAL IN DIE SKOOL 

Om hierdie program in die skool te implementeer moet administratiewe steun verkry word, 

asook 'n skri:ftelike plan voorgele word. Onderwysers moet betrek en opgelei word. 

Identifisering van begaafde onderpresteerders kan geskied volgens aanbevelings van ouers of 

onderwysers en daar word aanbeveel om leerders te selekteer wie se ouers albei bereidwillig is 

om aktiefby die hulpverleningsproses betrokke te wees (Rimm 1989:60). 

Die algemene onderprestasie van leerders word ondersoek. Daama word die begaafde 

onderpresteerders geidentifiseer en ook die minderbevoorregte onderpresteerders. Meisies wat 

o~derpresteer as gevolg van kuhurele faktore word ook geidentifiseer (Rimm 1989:60-62). 

Voorts word die ouers en die gemeenskap waar nodig genader, om moontlike rolmodelle te 

voorsien. Formele en informele evaluering vind voortdurend plaas volgens Rimm (1989:65). 

3.3.6.6 GEVOLGTREKKING 

Die TR/FOCAL-program is 'n goedbeplande werkswyse waar die totale leerder as begaafde 

onderpresteerder se individuele behoeftes in ag geneem word. Verder word 'n groot interaksie 

verkry deurdat alle betrokkenes by die bepaalde kind as 'n span saamwerk vir effektiewe 

hulpverlening. 

Die program voorsien verder verskeie vorms wat deur ouers, onderwysers, antler hulpverleners 

en die kind self voltooi moet word. Hierdeur word positiewe gesindhede, motivering en 

verwagtings versterk. Die inhoud van die vorms dek al die aspekte van die kind, naamlik fisies, 

affektiet: sosiaal, kognitief en konatief 'n Godsdiensaspek ontbreek egter, maar weens die 

buigbaarheid van die program, kan dit aangepas word. Die AIM (Achievement Identification 

Measure}, GAIM (Group Achievement Identification Measure) en die AIM-TO (Achievement 

76 



Identification Measure-Teachers Observation) is vorms wat as maatstaf figureer. Sekere 

stellings word gemaak aangaande die leerder en elke spesifieke stelling word dan geklassifiseer 

onder 'n bepaalde dimensie, byvoorbeeld: ''My kind doen tuiswerk met 'n redelike spoed" val 

onder die dimensie van verantwoordelikheid. AIM is 'n individuele vorm, GAIM het betrekking 

op die funksionering van die kind in 'n groep en AIM-TO is 'n vorm wat deur die onderwysers 

ingevul word. Die hoe oflae punte in elke dimensie word dan sorgvuldig ontleed om 'n akkurate 

profiel van die leerder te verkry (Rimm 1989: 102-107). 

Dr Rimm (1989:23) het geglo dat daar 'n baie fyn lyn bestaan tussen gedrag wat begaafdheid 

aanmoedig en gedrag wat onderprestering aanmoedig. Die oorsaak van die onderprestasie word 

volgens haar gesien as 'n leemte van duidelike boodskappe wat deur die begaafde ontvang word. 

Hulpverleners moet versigtig wees om nie begaafdes te hanteer asof hulle volwassenes is nie, 

aangesien hul begaafdheid die indruk van volwassenheid skep. 

Hulpverleners moet volgens Rimm (1989:23) 'n ondersteunende omgewing skep deur aan die 

leerders te leer onderskei tussen reg en verkeerd, die belangrikheid van verantwoordelike 

optrede, die daarstelling van roetine om tyd te maak vir kreatiwiteit en voorbereiding vir 'n 

beroep in 'n hoogskompeterende wereld. 

Nie-intellektuele faktore is ingesluit by die hulpverlening aan begaafde onderpresteerders deur 

middel van raadgewing, sodat hul begaafdheid opmerklik kan word. Hierdie benadering sal 

besonder effektief wees indien die huislike omgewing regstelling nodig het en nie die skool of 

kulturele waardes nie (Rimm 1989:23). 

Daar kan gevra word wat van die kinders wie se ouers nie besef dat hulle dalk 'n aandeel kan he 

in hul kinders se probleme nie, of die ouers wat nie gewillig is tot deelname aan die 

hu]pverleningsprogram nie. Daar is verder ook vrae oor die kinders wat hulpverlening benodig, 

maar wie se ouers dit finansieel nie kan bekostig nie. Verder is daar ook leerders wie se ouers nie 

probleme veroorsaak nie, maar die onderprestering self reeds so 'n groot probleem is, dat 

korttermynhulpverlening nie doeltreffend sal wees nie. Daar is ook begaafde onderpresteerders 

wat probleme ondervind as gevolg van kulturele faktore of diegene wat leergestremd is. Hierdie 

benadering mag in sulke gevalle nie suksesvol wees nie en sal derhalwe aangepas moet word. 
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Uit die TR/FOCAL-program het daar heelwat ander programme ontstaan, om in bepaalde 

behoeftes van sekere gemeenskappe en besondere probleme van kinders te voldoen. Voorbeelde 

van sulke programme is die TAG-program, die EESA-program en die SOAR-program, wat 

vervolgens almal kortliks bespreek sal word. 

3.3.7 DIE TAG-PROGRAM 

3.3.7.1 INLEIDING 

Hierdie program het sy oorsprong by juniorsekondere onderwysers en personeel wat 

gefrustreerd gevoel het oor die huidige kurrikulum wat nie aan die behoeftes van begaafde 

onderpresteerders voldoen nie (Rimm 1989: 109). 

Die projek is geloods om onderwysers, voorligters en ander hulpverleners op te lei deur 

strategiee toe te pas om begaafde onderpresteerders te begelei om presteerders te word. Dr 

Sylvia Rimm se model vir onderprestering is as basis gebruik, aangesien sy gesien word as die 

kenner op die gebied (Rimm 1989: 109). 

Daar is twee komponente van die program, naamlik onderwyserstrategiee binne die klaskamer en 

strategiee buite klasverband. Die gemeenskap word ook betrek deurdat opleiding verskaf word 

aan persone betrokke by gesondheidsdepartemente en ouers (Rimm 1989: 109). 

Die affektiewe behoeftes van begaafde onderpresteerders word uitgelig deur die koordineerder 

en koste word tot 'n minimum beperk. Gewoonlik word kognitiewe behoeftes in 

hulpverleningsprogramme beklemtoon en die sosiaal-emosionele behoeftes dikwels geignoreer. 

Volgens die benadering voldoen 'n affektiewe k:urrikulum alleen nie aan die vereistes om 

onderpresteerders te help nie (Rimm 1989: 110 ). 

3.3.7.2 STRATEGIEE 

Onderprestasie is, volgens die program, aangeleerde gedrag en kan verander word deur die 

volgende strategiee: 
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* gedi:fferensieerde kurrikulum 

* positiewe klaskameratmosfeer 

* voldoende leiding op skoolvlak 

* toegang om die drie tipes van onderpresteerders te identifiseer, naamlik nonproducers, 

compliant students and successful students 

* monitering van studente dwarsdeur hul skoolloopbane 

* geiildividualiseerde beplanning vir gekose studente 

* huis-skool samewerking waar moontlik 

* huis-skool-professionele-gesondheidsdienste samewerking indien nodig (Rimm 1989: 110-

111) 

3.3. 7.3 KOMPONENTE VAN DIE PROGRAM 

Die Tigard Junior Hoer TAG-program is verdeel in nege komponente of take. Elke komponent 

ondersteun die globale doelstelling van verbeterde akademiese prestasie van die 

onderpresteerders volgens Rimm ( 1989: 113 ). Die komponente is die volgende: 

* leerder se resultate 

* direkte onderrig en affektiewe kurrikulum 

* waardebepaling 

* TA G-prestasiespan 

* personeelontwikkeling 

* oueropleiding 

* gemeenskapsbetrokkenheid 

* modelontwikkeling 

* bestuur 

Volgens die persone wat betrokke was by die implementering van hierdie program, het 50% van 

die geidentifiseerde onderpresteerders 'n verbetering getoon in hul prestasies in minstens twee 

akademiese vakke. 

Direkte onderrig word aan begaafde onderpresteerders gebied deur opgeleide TAG-personeel in 

'n geskikte leeromgewing. 'n Kurrikulum wat prestasie aanmoedig en onderprestasie ontmoedig, 
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is 'n belangrike faset van die program Daar word veral vyf fasette in die kurrikulum uitgesonder 

wat prestasie bevorder, naamlik kommunikasie- en onderhandelingsvaardighede, die verstaan 

van kontrole, perfeksionisme en uitstel, doelstelling en evalueringsvaardighede (Rimm 

1989:114). 

Waardebepaling word gedoen deur die volgende kriteria te gebruik om onderpresteerders te 

identifiseer: (Die leser word ook terugverwys na die vorige program, afdeling 3.3.6.) 

* GAIM 

* AIM 

* onderwysers se observasie, verwysing en kontrolelys 

* voorligterobservasie, verwysing en kontrolelys 

* IK-tellings en prestasietoetsresultate 

* lae punte 

* ouerverwysing 

* leerder se selfverwysing 

Hierdie kriteria word gebruik om te bepaal hoe elke onderpresteerder gehelp sal word (Rimm 

1989:115). 

Die TA G-prestasiespan bestaan uit twee raadgewers, die TA G-hulponderwyser, bestuurder en 

projekkoordineerder. Hierdie persone se verantwoordelikhede behels die volgende: die 

insameling van data omtrent die TAG-leerders, identifisering van onderpresteerders, die 

ontwikkeling van 'n huJpverleningsplan of individuele prestasiebeplanning, gereelde vergaderings 

om vordering en aanpassings te bespreek, funksionering as skakel tot die fakulteit, funksionering 

as 'n raadgewer vir begaafde onderpresteerders in die skool, byeenbringing van mentors en 

borge vir gekose leerders, ontwikkeling van 'n langtermynsisteem om vordering van studente te 

monitor en hulp aan die koordineerder in die beplanning van die projek om voort te gaan (Rimm 

1989: 116). Die sleutelelement van die projek is buigbaarheid en individualisasie. 

Personeel moet opgelei word om die oorsake en behandeling van onderprestering te verstaan en 

hulle vervul 'n belangrike rol in die sukses van die program Die opleidingsprogram het bestaan 

uit vier dele, naamlik 'n eendagwerkswinkel gelei deur Jim Delisle van die Kent State University 
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en 'n driedag onderprestasiewerkswinkel gelei deur dr Sylvia Rimm Die betrokke personeel sal 

dan daama voortgaan om hul strategiee te ontwikke~ verbeter, toe te pas en te onderrig vir 

prestasie. Daar volg ook dan 'n byeenkoms van twee dae waarin suksesse en struikelblokke 

bespreek word (Rimm 1989: 117) 

Die faset van oueropleiding in hierdie program behels die volgende: Aile ouers van TAG

leerders moet die AIM-inligtingstuk voltooi waarvan die interpretasie van die resultate aan die 

ouers beskikbaar gestel word. 'n Saterdagwerkswinkel in Oktober is vir die ouers gehou deur Dr 

Rimm Daar is ook verskeie kere deur die jaar 'n ses-tot agtweke werkswinkel vir ouers gehou 

om inligting te verstrek in verband met die rol wat ouers kan vervul om hul kind tot prestasie te 

lei Dwarsdeur die jaar is ouers gevra na hul kind se vordering en aangemoedig om 

skoolpersoneel waar nodig by te staan. Laastens is ouers ook gevra om 'n laaste AIM

toetsvorm aangaande hul kind se vordering in te vu1 om te help met die evaluering van die 

program (Rimm 1989: 118). Gemeenskapsbetrokkenheid word verhoog deur die inskakeling van 

medici. 

In die ontwikkeling van die model word op die volgende aspekte gekonsentreer: die ontwerp van 

'n plan om die teoriee van Rimm en andere te gebruik in die skool; die skep van 'n 

identifiseringsformaat vir begaafde onderpresteerders; die skep van 'n model vir hulp aan die 

begaafde onderpresteerders volgens die TA G-sisteem; die skep van 'n opleidingsmodel om 

klaskameronderrig te verander en klaskamerbestuurstegnieke te bevorder vir prestasie. Die 

ontwikkeling van 'n komprehensiewe program vir evaluering om toekomstige sukses te verseker 

vir begaafde onderpresteerders, geniet ook aandag (Rimm 1989: 119-120). 

3.3.7.4 GEVOLGTREKKING 

Hierdie program fokus op onderwysstrategiee en die modifisering van gedrag by begaafde 

onderpresteerders. Die klem val ook op die kurrikulum Dit blyk dus dat besondere aandag 

gegee is aan die begaafde onderpresteerder in skoolverband, aangesien die program ontstaan het 

as gevolg van :frustrasie aan die kant van onderwysers oor die kurrikulum. 

Ouers, asook ander hulpverleners en die gemeenskap is sinvol betrek by die program en as 

gevolg van die interdissiplinere spanbenadering, word die grootste voordeel vir die kind verkry. 
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Verder is die totale kind in ag geneem in die program en nie net op enkele fasette van die kind 

gefokus nie. Hierdie fasette toon 'n ooreenkoms met die BINGO-program wat in hoofstuk 4 

bespreek word. 

3.3.8 DIE EESA-PROGRAM 

3.3.8.1 INLEIDING 

Die EESA-program is deur Melissa Matusevich ontwetp vir hulpverlening aan begaafde 

ondeipresteerders in die vakke Wiskunde, Wetenskap en sosiale studies. Die program is 

toegepas in die Montgomery County Public Schools en is klaskamergerig vir begaafdes in 

spesifieke areas, begaafde ondetpresteerders asook begaafdes wat risikogevalle is ten opsigte 

van ondetprestering in bepaalde vakke (Rimm 1989: 126). 

Soos in vorige programme wat bespreek is, word ook van 'n interdissiplinere spanbenadering 

gebruik gemaak en betrokkenes by hulpverlening word opgelei. Die opleiding en 

programontwetp geskied onder leiding van Dr Rimm wat as kenner op die gebied beskou word. 

3.3.8.2 PROGRAMONTWERP 

Leerders word vir die program gemonitor, geselekteer en ge1dentifiseer. Vorderingsverslae word 

voortdurend uitgestuur en kontak met onderwysers word gemaak waar negatiewe verslae dui op 

swak vordering van die begaafde leerder. Gevallestudies word dan gedoen aangaande elke 

leerder wat ondeipresteer. 

Dr Rimm het opleiding verskaf aan hulpverleners, sodat hulle in staat sou wees om die 

ondeipresteringsindroom te herken en die oorsake daarvan te verstaan. Verder het die groep 

opleiding verkry in die bestuur en intetpretasie van twee instrumente, naamlik die AIM en AIM

TO (soos in die TR/FOCAL-program verduidelik). Hierdie instrumente is spesiaal ontwetp om 

spesifieke risiko-areas te identifiseer. Die span is ook opgelei om 'n geiildividualiseerde 

hulpverleningsprogram daar te stel wat gebaseer is op die resultate van AIM en GAIM ( afdeling 

3.3.6.6). Verder is die span opgelei in die bantering van die begaafde ondeipresteerder en sy/haar 
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ouers met die doel om die leerder te lei tot die bereiking van akademiese sukses (Rimm 

1989:129). 

Voortdurende evaluering en terugvoering van die program is gedoen en veranderinge of 

hersiening is deur Dr Rimm gemaak. 

3.3.8.3 INSTRUMENTE VAN DIE PROGRAM 

Dieselfde instrumente word gebruik vir die EESA-program as vir die TR/FOCAL-program, 

naamlik die instrumente ontwerp deur Dr Rimm. Sy karakteriseer ook onderpresteerders volgens 

hul gedrag en behoeftes in twee kategoriee, naamlik dominante onderpresteerders en afhanklike 

onderpresteerders (Rimm 1989:151). Die GIFT-inligtingstuk (Group Inventory for Finding 

Creative Talent) word gebruik om kinders wat begaafd is ten opsigte van kreatiwiteit te 

identifiseer met elkeen se besondere sterk en swak punte. Sake soos verbeelding, 

onafhanklikheid en vele belangstellings word hierin vervat (Rimm 1989:101 & 349). Die GIFFI 

1- en GIFFI 11-instrumente vir junior- en seniorhoerskoolleerders (Group Inventory for Finding 

Interests) verskafinligting en besonderhede aangaande kreatiewe kunste en skryfwerk, uitdaging 

en ontdekking, selfvertroue, verbeelding en vele belangstellings (Rimm 1989: 102). 

Die PRIDE-beskrywingsdimensie (Preschool and Kindergarten Interest Descriptor) behels die 

terugvoering vanaf ouers met voorskool- en kleuterskoolkinders. Dit hied inligting aangaande 

vele belange, onallianklikheid, volharding, verbeelding, speelsheid en oorspronklikheid (Rimm 

1989: 101 & 349). 

Hierdie inligtingstukke word gebruik tesame met die AIM, GA.IM en AIM-TO wat hierbo 

genoem is. Laasgenoemde dimensiebeskrywings bevat inligting aangaande kompetisie, 

verantwoordelikheid, prestasie, kommunikasie, onafhanklikheid en afhanklikheid, asook respek 

en dominansie volgens Rimm (1989:102-103). Druk as oorsaak van onderprestering word ook 

bespreek en vier kwadrante word gegee in die verhouding tussen moeite (insette) en resultate. 

Uit hierdie instrumente kan 'n akkurate profiel van elke individuele begaafde onderpresteerder 

saamgestel word. Die ouers, omgewing, sielkundige faktore, perfeksionisme, kreatiwiteit en 

persoonlikheid word deeglik ondersoek. 
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Rimm gee ook 12 wette aangaande die identifisering en oorsake van onderprestering wat ouers 

kan help om met hulle kinders te kommunikeer in terme van prestasie. Die 12 wette volgens 

Rimm (1989:233-238) is die volgende: 

* Kinders sal eerder presteer as ouers dieselfde duidelike en positiewe boodskap deurgee 

aangaande moeite of insette en verwagtings. 

* Kinders leer aanvaarbare gedrag mak1iker as hulle 'n geskikte rolmodel kan navolg. 

* Kommunikasie wat volwassenes oordra in verband met 'n kind kan sy/haar gedrag en 

selfPersepsies dramaties beinvloed. 

* Oorreaksies deur ouers in verband met 'n kind se suksesse en mislukkings lei daartoe dat 

hulle of intense druk ervaar om suksesvol te wees of ontmoedig en wanhopig voel om 

mislukkings te hanteer. 

* Kinders is meer gespanne indien hulle bekommerd is oor hul werk, as wanneer hulle die werk 

doen. 

* Kinders ontwikkel self\rertroue deur stryd. 

* Deprivasie en oormaat veroorsaak dikwels dieselfde simptome. 

* Kinders ontwikkel vertroue en innerlike kontrole indien mag aan hulle stelselmatig 

vermeerder word en hulle volwassenheid en verantwoordelikheid bewys. 

* Kinders word opposisioneel as een volwassene met horn saamstem teen 'n ouer of 

onderwyser wat dus die kind meer mag gee as 'n volwassene. 

* Volwassenes moet konfrontasie met kinders vermy, tensy hulle seker is hulle kan die reaksie 

daarop beheer. 

* Kinders sal presteerders word slegs indien hulle leer hoe om te funksioneer in kompetisie. 

* Kinders sal volhou om te presteer indien hulle die verwantskap insien tussen die leerproses en 

die resultaat. 

Voorstelle in verband met hulpverlening word gemaak op grond van inligting verkry uit 

bogenoemde instrumente om in die behoeftes van elke individu te voorsien. Tegnieke oor die 

wyse waarop verandering bewerkstellig kan word, word gegee, asook 'n vraelys aangaande die 

mate van beheer wat 'n kind oor sy eie lewe het. Dit verbeter organisasie, beplanning en 

selfbeheersing. 
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3.3.8.4 GEVOLGTREKKING 

Evaluering vind voortdurend plaas om die sukses van hierdie program te bepaal en veranderings, 

hersiening en aanbevelings word gedoen deur Dr Rimm. Die instrumente wat gebruik is, kan baie 

waardevolle inligting aangaande die begaafde onderpresteerder verskaf 

Alhoewel die program fokus op die hulpverlening van die totale kind, word die klem geplaas op 

probleme in sekere vakke. Daar word egter ook aandag gegee aan die affektiewe, sosiale, 

kognitiewe en fisieke aspekte van die individuele kind. 

Ouers en antler persone is positiefbetrek by die hulpverleningsprogram en intensief opgelei. Dit 

het gelei tot 'n verbetering by die leerders in hul motivering, self\rertroue, gedrag en houdings. 

Hieruit het die verbetering van akademiese prestasies voortgevloei. 

Die DELTA-program van Jerry Kaplan en Joette Kunse is ook op die grondslag gebaseer van die 

EESA- en die TRIFOCAL-hulpverleningsprogram (Rimm 1989: 131 ). 

3.3.9 DIE SOAR-PROGRAM 

3.3.9.1 INLEIDING 

Die SOAR-program (Students Overcoming Academic Roadblocks) is 'n hulpprogram vir kinders 

wat onderpresteer en is gebaseer op dr Sylvia Rimm se TR/FOCAL-model. Die program is 

gemik op leerders van graad 4 tot 6 en wat sommige van die volgende eienskappe openbaar: 

disorganisasie, onvoltooide werkopdragte, wegraak van opdragte en/of chroniese 

nieproduktiwiteit (Rimm 1989:143). 

3.3.9.2 DOELSTELLINGS VAN DIE PROJEK 

Die program poog om die verhoging van produktiwiteit van onderpresteerders of 

nieproduserende leerders te bewerkstellig. Leerders word voorsien van metodes vir organisasie, 

beplanning en skedulering van werkopdragte. Verder poog die program om leerders se selfbeeld, 

selfbewussyn en selfinotivering te verhoog (Rimm 1989: 143). 
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3.3.9.3 PROSEDURE VIR IMPLEMENTERING 

Gei:dentifiseerde leerders word verwys na die SBAT (School-Based Assistance Team) waar 

individuele gevalle ondersoek word vir die moontlikheid van 'n spesiale opvoedingsplasing. 

Onderwysers voorsien onder andere inligting aangaande werkverrigting, anekdotiese verslae en 

gedrag. Sodra besluit is om 'n onderpresteerder in die program in te sluit, word onderhoude 

gevoer met sy/haar onderwysers, minstens een ouer en die kind self Die implementering van 'n 

doeltreffende bestuursplan word daargestel om die bepaalde probleemareas aan te spreek (Rimm 

1989:143). 

Onderwysers word aangemoedig om 'n daaglikse verslag te hou van die leerder se vordering wat 

opgesom word in 'n weeklikse verslag. Bykomend tot die program, spreek studente 'n opgeleide 

persoon vir twee tot drie periodes 'n week waarin hulle onder andere metodes vir organisering, 

beplanning en verantwoordelikheid geleer word. Leerders word verder besig gehou met 

aktiwiteite wat hul selfbeeld verbeter, kreatiewe probleemoplossing en die ontwikkeling van 

positiewe sosiale vaardighede (Rimm 1989: 144 ). 

Ouerdeelname word aangemoedig deur groepsess1es. Die ouers, kind en skool word dus 

ingesluit in die poging om probleme te oorkom wat positiewe skoolprestasies verhoed. 

Evaluering en effektiwiteit sal voortdurend plaasvind en modifikasie op 'n individuele basis mag 

nodigwees. 

3.3.9.4 GEVOLGTREKKING 

Daar het vele programme ontstaan wat gebaseer is op die TRIFOCAL-program van Rimm en 

positiewe resultate behaal het. Sommige van die programme µet ook 'n volledige 

mentorprogram ingesluit, waarin mentors as rolmodel gefigureer het vir kinders wat 

onderpresteer, byvoorbeeld die Louis Archer en Gunston Primere skole in Virginia (Rimm 

1989:157 & 161). Nog 'n voorbeeld van so 'n program, is die Mentor Links-program wat 

spesifiek gemik is op begaafde of talentvolle kinders. In hierdie program word gekonsentreer op 

die verskaffing van bykomende, stimulerende kennis deur middel van skakeling met kenners op 

bepaalde gebiede (Forster 1994:24). 
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Die SOAR-program het die klem geplaas op die verhoging van produktiwiteit van leerders deur 

motivering en die modifikasie van gedrag en houdings. Vorderingsverslae is goed beplan en 

deurgevoer. Dit het leerders se motivering en sel:fbeeld deurgaans verbeter. Ouers en antler 

hulpverleners is sinvol by die program betrek vir meer suksesvolle hulpverlening. 

3.3.10 DIE ABLE-PROGRAM 

3.3.10.1 INLEIDING 

Die ABLE-program is ontwerp deur Elizabeth Mason en staan vir Attribution, Behaviour, 

Lifeskills en Education, om adolessente te voorsien met strategiee om hulle volle potensiaal te 

ontplooi. Die teikengroep was oorspronklik gemik op begaafde dogters wat onderpresteer. Daar 

word gekonsentreer op die voorsiening van vaardighede, naamlik kreatiewe probleemoplossing, 

onderhandeling en kommunikasie, sel:fbewustheid, reflektiewe denke en monitering, kritiese 

denke, selfpersepsie, heropleiding en toekomstige verwagting en strewe (Mason 1993:7). 

3.3.10.2 PROGRAMONTWERP 

Die program bestaan uit drie dele, naamlik 'n onderwysersafdeling, leerder- en ouerhandleiding. 

Samewerking tussen die drie partye word verseker deur elf geiiltegreerde eenhede (Mason 

1993:10). 

Hierdie program gebruik 'n kombinasie van gedrag- en kognitiewe probleemoplossingsmetodes. 

Kognitiewe strategiee word voorsien binne die leerder se sosiale omgewing. Strategiee ten 

opsigte van metakognisie word ook aangebied (Mason 1993: 10). 

Regdeur die program word gebruik gemaak van die PSP (Problem-solving Process) wat 

aangepas is van die IDEAL-probleemoplossingsmetode van Bransford en Stein. 'n Logiese en 

praktiese volgorde van probleemoplossing word moontlik gemaak deur ses sistematiese stappe, 

naamlik die identifisering van die probleem, definiering van die probleem, die lys van moontlike 

opsies, innerlike gevoelens omtrent die beste moontlike opsie, implementering en refleksie 

(Mason 1993: 11 ). 
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Geleenthede word voors1en om die verstaan en ontwikkeling van verbale en nieverbale 

boodskappe in te sien. Die ASSIST-strategie wat aangepas is van die ASSERT-formule van 

Schmitz en Hipp soos in Mason (1993:13) word vir die doel aangewend. Die ASSIST strategie 

staan vir die volgende: 

* "Arrange a meeting 

* Settle as soon as possible 

* Stay focussed on the person's behaviour rather than the person 

* Identify the effect on you by using 'T' statements 

* Seek to negotiate a preferred outcome 

* Try to reach a mutual agreement" (Mason 1993: 13). 

3.3.10.3 KONSEPTUELE RAAMWERK VIR DIE ABLE-PROGRAM 

Die ABLE-program fokus op die adolessent se konseptualisering van 'n seltkonsep. Dit is 

gebaseer op elf faktore van Marsh en sluit 'n verdere konsep van beroepsaspirasie in. Die elf 

faktore is die volgende: fisiese moontlikhede, psigiese voorkoms, teenoorgesteldegeslagrelasies, 

dieselfdegeslagrelasies, eerlikheid-betroubaarheid, ouerrelasies, Wiskunde, verbaal, emosionele 

stabiliteit, algemene skoolsake, algemene sake rondom die self (Mason 1993: 16). 

3.3.10.4 DIE ROL VAN DIE ONDERWYSER IN KOGNITIEWE 

MODELLERING 

Die onderwyser demonstreer die kognitiewe strategiee van ASSIST en PSP deur ses stappe, 

naamlik modellering, afrigting, onttrekking, artikulasie, refleksie en eksplorasie (Mason 1993: 17). 

Leerders word deurentyd aangemoedig om verslag te hou, sodat die intemalisering van 

metakognisie versterk kan word volgens Mason (1993: 18). 

Strategiee wat ingesluit word om selfbewustheid, visualiseringsmoontlikhede en sosiale 

omgewing te ontwikke4 is die volgende: rollespe4 modellering, positiewe versterking, die neem 

van risiko's en die ontwikkeling van seltkennis (Mason 1993: 19). 
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Volgens Mason (1993:33) word gedragstyle ontleed in terme van drie tipes gedrag, naamlik om 

jouself te laat geld, nederig te wees of aggressief te wees. Individualisering word ook 

beklemtoon in die ABLE-program. 

Buiten die kognitiewe aspek van die leerder, word ook aandag gegee aan die affektiewe, 

emosionele aspek, deurdat individualisering, selfkonsep en gevoelens ingesluit word in die 

program. Die eenheid wat gevoelens aanspreek in die program, fokus ook op kreatiewe 

visualisering en verbeelding, wat die individu se bewustheid ten opsigte van plekke, gevoelens en 

innerlike kontrole ontwikkel Verder word die adolessent se aandag gevestig op die feit dat hulle 

eie keuses kan maak en op hierdie punt word gelet of oordrag suksesvol kan plaasvind van wat 

hulle geleer het in ASSIST en PSP (Mason 1993:38-41). 

3.3.10.5 PORTUURGROEPSAMEWERKING 

In portuurgroepsamewerking word die belangrikheid van ondersteuning beklemtoon en PSP en 

ASSIST kan volgens Mason (1993:44) hulle help om te diskrimineer tussen positiewe en 

negatiewe ondersteuning. 

3.3.10.6 OUERRELASIES 

Rollespel, bespreking en die aanwending van ASSIST en PSP word beklemtoon. Kommunikasie 

en onderhandeling word uitgelig, sodat kinders en ouers mekaar beter kan verstaan (Mason 

1993:47). 

3.3.10.7 DIE LEERDER SELF 

Leerders word aangemoedig om akademiese risiko' s te neem en strategiee toe te pas om 

selfvertroue en hul selfbeeld te verbeter, aldus Mason (1993:51). Langtermyndoelstellings word 

gestel met die oog op die toekoms. Daar word onderskei tussen beroepsdoelstellings, huislike, 

persoonlike, opvoedings, bevestigings en enige antler doelstellings. 
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3.3.10.8 GEVOLGTREKKING 

Hierdie program is spesifiek gerig op die adolessent en aJhoewel dit aanvanklik op dogters gerig 

was wat onderpresteer, is dit aangepas om ook in die behoeftes van seuns te voorsien. Die 

program is verder besonder goed beplan en die strategiee wat gebruik is om die leerders 

vaardighede aan te leer, blyk toepaslik en effektiefte wees. 

Die kind-in-totaliteit word in aanmerking geneem, aangesten nie net op die kognitiewe 

gekonsentreer word nie, maar ook die antler fasette van die kind. Verder word die kind geleer 

om met die portuurgroeplede saam te werk en die ouers word sinvol in die program ingeskakel. 

Die sosiale faset van die kind se lewe word verder versterk deur kommunikasietegnieke en die 

klem op relasies. Individualisering in die program maak dit moontlik dat die leerder sy/haar 

seltkonsep en motivering verbeter. Dit word verder versterk deur die aanmoediging van 

kreatiwiteit, metakognisie en probleemoplossing. 

Dit wil dus voorkom asof hierdie program baie suksesvol aangewend kan word vir hu1pverlening 

aan die begaafde kind wat onderpresteer. Die BINGO-program wat in hoofstuk 4 bespreek 

word, maak ook voorsiening vir hierdie fasette. 

3.3.11 ONAFHANKLIKE STUDIEPROGRAM 

3.3.11.1 INLEIDING 

Hierdie program is gemik op begaafde adolessente wat onderpresteer in die skool as gevolg van 

frustrasie, swak stimulasie en rebelsheid, deurdat die kurriku1um nie vir hulle 'n uitdaging bied 

nie. Die program is geiinplementeer in New Mexico by die Las Cruces Alternative High School. 

Die skool het die driejaarprogram toegepas deur onafhanklike studie daar te stel vir begaafde 

leerders en ook andere wat onderpresteer (Briscoe 1977:529). 

Aangesien onafhanklike studie die begaafde onderpresteerder stimuleer, word dit vervolgens 

bespreek. Daar moet egter onthou word dat die probleme van die leerders veel meer kompleks is 

as net hulpverlening deur middel van onafhanklike studie, maar dat laasgenoemde tegniek tesame 

met antler hu1pverleningsstrategiee aangewend kan word. 
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3.3.11.2 WATBEHELS ONAFHANKLIKE STUDIE? 

Onafuanklike studie kan plaasvind binne ofbuite die klaskamer. Die leerder word die geleentheid 

gegee om sy/haar eie klas te skep, met ander woorde die leerder kies self 'n onderwerp om te 

bestudeer onder die minimale toesig van 'n ondersteunende onderwyser (Briscoe 1977:529). 

Die periode van studie kan wissel van nege weke tot 'n semester en word afgesluit deur 'n 

geskrewe en mondelinge vraestel Die verwagtings hiervan word bepaal deur die leerder en 

onderwyser. Elke leerder kan dus 'n onderwerp bestudeer waarin hy/sy geihteresseerd is en 

terselfdertyd hoe skoolkrediete daaivoor ontvang (Briscoe 1977:529). 

Die buigbaarheid van die program is opvallend deurdat die onderwyser en leerder self besluit wat 

ingesluit gaan word in die bepaalde onderwerp. Die vakkeuse, studiemetode en aanbieding sal 

dus positiefbydra tot die hernude belangstelling in die akademie van die onderpresteerder. Eie 

inisiatief en verantwoordelike selfstudie word ontwikkel, aldus Briscoe (1977:530). Hierdie 

program kan maklik deur ander skole geiinplementeer word weens die buigbaarheid daarvan. 

Verder is dit beskikbaar vir enige leerder en die studies kan gedoen word in akademiese kursusse 

of meer onkonvensionele rigtings. Tuinbou kan byvoorbeeld aan 'n leerder krediete besorg in die 

Biologierigting. Akademiese studies vind normaalweg plaas binne die klaskamer. Die 

gemeenskap word betrek deur 'n geskikte, gekwalifiseerde persoon te vind indien daar nie 'n 

gekwalifiseerde onderwyser beskikbaar is vir die bepaalde onderwerp van studie nie (Briscoe 

1977:530). 

Die grootste voordeel van die program is dat die leerders self kan se wat hulle die meeste nodig 

het om weer geihteresseerd te raak in die werk en leer. Dit verskaf aan hulle 'n gedissiplineerde 

vryheid van keuse om weer hul gedagtes te stimuleer. Die program ontwikkel spesifieke aspekte 

van die persoonlikheid, sowel as metodologie wat betrokke is. Op die wyse word 'n waardering 

ontwikkel vir leer seU: eerder as die gewone punte en die onderwyser se aanmoediging volgens 

Briscoe (1977:531). 

Die program moet egter nie gesien word as 'n permanente oplossing vir die probleem van 

begaafde onderpresteerders nie, aangesien sulke kinders meestal meer as een altematief benodig. 
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Die program is die beste vir leerders wat alreeds self in so 'n rigting beweeg. Onderpresteerders 

mag probleme ondervind met hierdie skielike vryheid en benodig daarom 'n beter struktuur van 

die studieleier. Stimuli word gevind deur kreatiewe bronne van inligting soos onderhoude, 

universiteite, stadsraadsvergaderings en werksplekke. 

Dit is dus duidelik dat die sterk en swak punte van die program in die buigbaarheid daarvan le. 

Die diepte en intellektuele vlak van die studie word bepaal deur die onderwyser en leerder wat 

die program kan maak of breek om spesifieke redes. Spesiale aandag moet dus gegee word aan 

individuele behoeftes vir die struktuur, diepte en varieteit van die studie, aldus Briscoe 

(1977:532). 

3.3.11.3 GEVOLGTREKKING 

Hierdie program hou voordele in vir die begaafde onderpresteerder deurdat dit bykomende 

stimulasie hied aan leerders volgens elkeen se individuele behoeftes. Voorts toon dit 'n 

ooreenkoms met programme wat aangebied word vir begaafdes in buitekurrikulere sentra. Daar 

word egter geen aandag geskenk aan antler faktore van onderprestering nie, maar is slegs 'n 

bykomende verrykingsprogram. Die totaliteit van die individu word dus buite rekening gelaat en 

dit is daarom nie aanvaarbaar om alleen as hulpprogram vir begaafde onderpresteerders te dien 

me. 

3.3.12 DIE LEASIDE-PROGRAM 

3.3.12.1 INLEIDING 

Die Leaside MESH-program is 'n sekondereskoolprogram V1f begaafdes en begaafde 

onderpresteerders. Die program is toegepas in die metropool van Toronto by die Leaside High 

School en is gebaseer op 'n kombinasie van aspekte van Renzulli se Triad-model en George Bett 

se outonome leermodel, met 'n voortdurende persoonlike voorligtingsbenadering (Christopher 

1989:30). MESH is die afkorting vir Math, English, Science and History. 

Daar was 225 begaafde leerders in die skool uit 'n totaal van 1100 leerders, waarvan ongeveer 'n 

kwart van die 225, naamlik 53 leerders geldentifiseer is as leerders met matige tot emstige 
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probleme ten opsigte van prestasie. Hierdie onderpresteerders word in die program geiiltegreer 

met hul meer suksesvolle portuurgroeplede (Christopher I989:30). 

3.3.I2.2 STRATEGIEE EN PROGRAMINHOUD 

Die Leaside-program 1s gebaseer op drie strategiee, naamlik sistematiese 

vaardigheidsontwikkeling, ondersteunende evaluering en persoonlike voorligting. Hierdie 

strategiee vorm 'n sentrale deel van die geiiltegreerde kernmodel en word toegepas in die 

hoerskool vir graad 9 en 10. Leerders wat aan die program deelneem, spandeer die helfte van die 

dag aan die program waarin die akademiese kurrikulum Wiskunde, Wetenskap, Engels en 'n 

sosiale wetenskap bevat. Die res van die dag, is hulle steeds in hoofstroomonderwys 

(Christopher I989:30). 

Die vakke in die kurrikulum van die kemprogram, differensieer in inhoud, benadering en 

evaluering en word 20% verkort in tyd, sodat die leerder 'n halwe dag per week vry het. Hierdie 

tyd word dan aangewend vir die Tipe I- of Tipe I I-verrykingsprogram soos beskryf deur 

Renzulli, Reis en Smith. Die Tipe I-verrykingsprogram is gerig op die uitbreiding van die 

leerders se akademiese en kulturele ondervindings en maak hulle bewus van opvoedkundige 

ondervindings buite die tradisionele skoolomgewing. Die Tipe I-program is toevallig en 

ontdekkend van aard, terwyl die Tipe I I-program veel meer sistematies is. Die Tipe I I

verrykingsprogram omvat twee jaar van affektiewe en akademiese vaardigheidsontwikkeling. 

Hierdie vaardighede word voortdurend versterk deur die direkte toepassing daarvan. Daar word 

van groepsonderrig sowel as individuele onderrig gebruik gemaak volgens Christopher 

(I989:30). 

Voorligting speel 'n belangrike rol in die program vanwee die uitgangspunt dat begaafde 

onderpresteerders individuele aandag benodig. Volgens Pirozzo (I982:20) vorm voorligting een 

van twee strategiee in die meeste hu1pverleningsprogramme, hetsy groepsvoorligting of 

individuele voorligting. Dit word gestel deur Christopher ( 1989: 31) dat vir begaafde 

onderpresteerders, onderprestering 'n aangeleerde gedrag is en hulle gewoond is aan 'n sekere 

patroon van gedrag soos inkonsekwente werksgewoontes, gebrek aan konsentrasie en 

disorganisasie. Volgens die siening kan aangeleerde gedrag afgeleer word en voorkom word om 

te ontwikkel. Dit is die hoofdoelwit van die Tipe I I-program 
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Die voorligting wat die leerders ontvang, verbreed hul selfkennis, affektiewe vaardighede, 

inteipersoonlike relasies en die realistiese doelwitstelling. Die individuele behoeftes van elke 

ondetpresteerder word in ag geneem Onderhoude word ook met die leerders op 'n gereelde 

grondslag gevoer. 'n Persoonlike analise word deur leerders gedoen en terselfdertyd moet die 

leerder se onderwyser ook 'n analise doen, sodat die twee vergelyk kan word (Christopher 

1989:32). 

Al die onderwysers betrokke by die presteerders en ondeipresteerders werk as 'n span saam, 

sodat kurrikulumbeplanning en individuele probleme van leerders onder andere bespreek en 

verbeter kan word. 

Die senior afdeling van die program fokus op die begeleiding na onafhanklike leer, waar die 

leerders onder andere eie navorsing doen oor 'n selfgekose onderwetp en praatjies lewer. 

3.3.12.3 GEVOLGTREKKING 

Die program bestaan uit leerders met basies dieselfde potensiaal, maar verskille in die 

moontlikhede in gegewe akademiese areas. Baie probleme wat die begaafde ondeipresteerders 

ondervind is volgens Christopher (1989:34) opgelos deur kooperatiewe groepe, individuele leer, 

portuurgroepleiding en akademiese voorligting. 

Begaafde ondeipresteerders wat deel was van die Leaside-program, se negatiewe selfbeeld het 

verbeter, asook hul gesindhede en houdings teenoor die skool. Die algemene akademiese 

vaardighede is ontwikkel en verbeter, sodat die leerders eindelik vaardighede van 'n ona:thanklike 

leerder verwerf het. Belangstelling is ook uitgebrei 

Dit is egter onbekend wat die identifiseringsprosedures was waarop begaafdes vir die program 

geselekteer is. Daar word ook nie melding gemaak in welke mate en indien wel die begaafde 

ondetpresteerders hul akademiese prestasies binne skoolverband verbeter het nie. Die program 

fokus sterk op die verwerwing van vaardighede, maar ander aspekte rakende die kind, soos 

byvoorbeeld die emosionele en sosiale aspekte, word nie ingesluit nie. 
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Die homogene strukturering van die groep binne hierdie program op grond van hul 

moontlikhede, hou sekere voordele en nadele in. Een voordeel vir die begaafde onderpresteerder 

is dat hulle meer blootgestel word aan stimulerende idees en uitgebreide geleenthede. 'n Nadeel 

kan moontlik wees dat die begaafde onderpresteerders ondergeskik voel aan die presteerders en 

dit die opheffing van hul lae selfbeeld verder ondermyn. 

Vervolgens sal die navorser 'n oorsig gee van die bespreekte programme wat beskikbaar is vir 

begaafde kinders wat onderpresteer. 

3.4 SAMEVAITING 

Hu1pverleningsprogramme toon ooreenkomste en verskille ten opsigte van die hu1pverlening aan 

begaafde kinders wat onderpresteer. Oor die algemeen is die belangrikste fasette wel aangeraak 

in al die programme en kan die programme vanwee hul buigsaamheid met die nodige aanpassing 

e:ffektieftoegepas word. 

Die Triad-program fokus op die kognitiewe aspek van die kind, deur besondere klem te plaas op 

die kennis van die inhoud. Hierdie program is buigbaar en konsentreer op integrasie in plaas van 

isolasie wat die kurrikulum betref Die affektiewe domein van die kind is egter afgeskeep. 

In die Cogriet-program, word die onafhanklike leerder veral in die eerste skooljare beklemtoon. 

Innerlike kontrole is belangrik en leer word dus persoonlik relevant. Die interaksie tussen die 

leerder en die hu1pverlener is baie belangrik. 

Intervensieprogramme in die sekondere fase fokus op individualisering en doelwitbereiking 

volgens die belange en behoeftes van die leerders. Die aktiewe deelname van ouers word in die 

primere fase beklemtoon. Die nadeel van hierdie programme is dat dit baie tydrowend en duur is. 

Dit vereis ook sekere fisiese bronne. 

Die TASC-program was suksesvol by begaafdes wat onderpresteer as gevolg van milieu, swak 

studiegewoontes of leerprobleme. Kognitiewe vaardighede is verbeter deur nuwe 

denkvaardighede en -strategiee. Verbeterde houdings, gesindhede, motivering en selfkonsep, het 

voortgevloei uit hierdie program. Die klem het geval op verbeterde leervaardighede. 
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Verrykingsprogramme is aangebied. Die emosionele of affektiewe domein, behoort groter 

aandag te verkry. 

Die UAG-program plaas die Idem op selfi>ersepsie en kontrole van leerders oor hulsel.t: ofhulle 

hul intellek as waardevol beskou, leerprobleme en leerstyle. Veranderde houdings en gedrag 

word verkry deur 'n veranderde opvoedingsomgewing en stimulerende, kooperatiewe klimaat. 

Motivering is belangrik en word verkry deur onder andere intrinsieke strategiee. Die sosiale, 

intellektuele en sielkundige aspekte word in ag geneem Verder, val die Idem ook op 

individualisering. 

In die Trifocal-program word gekonsentreer op 'n interdissiplinere spanbenadering. Die totaliteit 

van die kind word in ag geneem 'n Godsdiensaspek ontbreek egter. Hierdie program fokus 

verder op beroepsgeorienteerde leiding. Kreatiwiteit en verantwoordelikheidsin word deur 

middel van roetine ontwikkel. 

Die TAG-program fokus op onderwysstrategiee en modifisering van gedrag. 'n Verandering in 

die kurrikulum word voorgestel. Ouers is sinvol betrek en 'n interdissiplinere spanbenadering is 

toegepas. Die totaliteit van die kind is in ag geneem 

Die EESA-program hanteer probleme in bepaalde vakke. Aandag word gegee aan die affektiewe, 

sosiale, kognitiewe en fisiese aspekte rakende die kind. Ouers en onderwysers is sinvol betrek. In 

hierdie program het akademiese prestasies verbeter deur middel van verbeterde houdings, 

motivering, gedrag en selfVertroue. 

In die SOAR-program, is mentors sinvol gebruik as hulpverleners. Motivering en 

gedragsmodifikasie het gelei tot die verhoging van produktiwiteit van leerders. Ouers en antler 

hulpverleners is sinvol betrek in die program 

Die ABLE-program het strategiee voorsien vir verbeterde vaardighede. Hier is die portuurgroep 

en ouers sinvol betrek. Die sosiale aspek van die kind is beklemtoon deur kommunikasietegnieke 

en die Idem op relasies. Verder het individualisering ook aandag geniet. Aanmoediging ten 

opsigte van kreatiwiteit, metakognisie en probleemoplossing is in hierdie program toegepas. 
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Die Onafhanklike studieprogram het bykomende stimulasie gebied volgens individuele behoeftes. 

Dit is slegs verrykend van aard en spreek dus nie faktore onderliggend aan onderprestering aan 

nie. Die totaliteit van die individu word nie in ag geneem nie. 

Die Leaside-program fok:us op kooperatiewe groepe, individuele leer, portuurgroepleiding en 

akademiese voorligting. In die program is verbeterde sel:fbeeld, houdings, belangstelling en 

gesindhede gevind. Leerders se vaardighede het ook verbeter. Die klem word geplaas op 

ona:fhanklike leer. Emosionele en sosiale aspekte is egter uitgesluit. Die homogene strukturering 

hou sekere voordele en nadele in. 

Ter afsluiting van hierdie hoofstuk, sal daar nou 'n tabel van bogenoemde programme aan die 

leser voorgehou word, waarin beknopte gegewens rakende bestaande programme sal verskyn. 

Na aanleiding van die bespreking aangaande bestaande hulpverleningsprogramme, het die 

navorser gepoog om 'n hulpverleningsprogram saam te stel wat gemik is op die begaafde 

adolessente seun wat onderpresteer in die sekondere skool. Die grondslae en toepassing van die 

B/NGO-hulpverleningsprogram sal in hoofstuk 4 toegelig word. 
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HOOFSTUK4 

EIE HULPVERLENINGSPROGRAM 

DIE BJNGO-HULPVERLENINGSPROGRAM 

4.1 INLEIDING 

Die B/NGO-hu1pverleningsprogram is saamgestel vir die begaafde seun in die sekondere skool 

wat onderpresteer. Hierdie program kan ook met sukses toegepas word vir dogters, aangesien 

dit so buigsaam is. BINGO staan vir: Begaafde Individue Neutraliseer Gou Onderprestering. 

Hierdie program is geskik vir gebruik deur verskillende hu1pverleners en kan veral met vrug deur 

ouers en onderwysers gebruik word. Die kind-in-totaliteit word te alle tye in ag geneem 

Die program poog om rekening te hou met die multigefasetteerdheid van die begaafde 

onderpresterende adolessente seun. Dit is dus 'n uitgebreide program wat die volgende aspekte 

dek wat met onderprestasie in verband gebring kan word: 

* 

* 
* 
* 

* 

* 
* 
* 
* 
* 

* 

* 
* 

* 

* 

persoonlikheidseienskappe 

liggaamlike of fisiese gesteldheid 

kognitiewe of intellektuele aspekte 

affektiewe of emosionele gesteldheid 

interpersoonlike relasies en sosialisering 

konatiewe gesteldheid 

waardes, norme, godsdienstige en kulturele aspekte 

kurrikulum en leerinhoude in skoolverband 

klaskameratmosfeer en die onderwyser 

leerstyle 

onderrig-leer-geleenthede en leerervarings 

evaluering en toetsing in skoolverband 

samestelling van die gesin 

gesinstipes 

posisie van die leerder in die gesin 
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* 
* 
* 

sosio-ekonomiese gesteldheid van die gesin 

wangedrag en misdaad binne die gesin 

opvoedingstyl van ouers 

* samelewing 

Die doel van hierdie omvattende uiteensetting van die BINGO-program, sal vir die leser duidelik 

word wanneer die program saamgevat word in twee vraelyste (Selfevalueringsvraelys en die 

BINGO-kind-in-totaliteitvraelys) en twee tabelle (BINGO-kind-in-totaliteittabel en die 

Akkumulatiewe BINGO-Plantabel) aan die einde van hierdie hoofstuk. 

Die doelstellings en komponente van die program sal eerstens aandag geniet, waama die 

identifisering onder die loep geneem sal word. Persone gemoeid met hulpverlening sal daama 

bespreek word. VeIVolgens sal gekyk word na die begaafde seun as leerder ( sien die aspekte 

hierbo genoem), die behoe:ftes van die begaafde onderpresteerder en probleme rakende die 

begaafde onderpresteerder. Verder sal aandag gegee word aan hulpverleningstrategiee, -

tegnieke, -metodes en bepaalde wyses van terapie. Vraelyste en verslae sal daama bespreek 

word. Hierop sal kortliks 'n logiese plan van aksie stapsgewys aan die hulpverlener uitgestip 

word om die hulpverleningsproses te vergemaklik. Laastens sal die evaluering van die 

hulpverleningsprogram aandag geniet. 

4.2 DOELSTELLINGS VAN DIE BINGO-PROGRAM 

Die doelstellings van die BINGO-program kan as volg uiteengesit word: 

* verbeterde algemene akademiese prestasie 

* verbeterde affektiewe gesteldheid 

* verbeterde sosiale aanpassing en relasies 

* verhoogde motivering, selfbeeld en selfvertroue 

* verminderde angs, depressie, aggressie en frustrasie 

* verwerwing van innerlike kontrole en gedragsmodifikasie 

* verhoogde belangstellings en beroepsaspirasies 

* verbeterde fisiese en psigiese gesondheid 
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4.3 KOMPONENTE VAN DIE BINGO-PROGRAM 

Die komponente van die BINGO-program sluit die volgende in: 

* die doelstellings van die program 

* identifisering van die begaafde onderpresteerders 

* hulpverleners van die begaafde onderpresteerder 

* gesitueerdheid van leerders in totaliteit 

* behoeftes van die begaafde seun wat onderpresteer 

* probleme van die begaafde seun wat onderpresteer 

* leerinhoud in die skool 

* evaluering 

* onderrig-leer-geleenthede en leerervaringe 

4.4 IDENTIFISERING VAN BEGAAFDE SEUNS WAT ONDERPRESTEER 

Die identifisering van begaafde onderpresteerders is nooit eenvoudig me, maar bly 'n 

gekompliseerde aangeleentheid. Dit is noodsaaklik dat identifisering op so 'n wyse geskied dat 

geen kind oor die hoof gesien moet word en sodoende belangrike geleenthede en hulpverlening 

misloop nie. Vroee identifisering blyk noodsaaklik te wees soos vervolgens aangedui sal word. 

4.4. l VROEE IDENTIFISERING 

Die teikengroep is begaafde seuns wat onderpresteer in die hoerskool. Dit is belangrik dat vroee 

identifisering sal plaasvind, aangesien dit die positiewe prognose van hulpverlening verhoog. 

Sommige seuns maak hulself reeds vroeg in hul lewens kenbaar deur hul andersheid en daarom is 

dit dikwels vir ouers moontlik om deur middel van pedagogiese intursie hul seun te identifiseer. 

Hierdie vroee identifisering moet verder gevoer word deur van antler bronne gebruik te maak om 

die spesifieke probleme te identifiseer. Verskeie bronne van inligting sal voorts uitgelig word. 

Met vroee identifisering word bedoel dat die kind so vroeg moontlik in sy lewe as begaafde 

onderpresteerder ge1dentifiseer moet word. Opvoedkundige sielkundiges wat werksaam is by 

primere skole, maak hierdie identifisering moontlik. Ouers kan hul kind ook na opvoedkundige 
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sielkundiges neem wat privaat praktiseer. Soos genoem word ook van antler persone se insette 

gebruik gemaak, byvoorbeeld die ouers of onderwysers. Indien 'n kind in die sekondere skool 

opval en nog nie in die primere skool ge'identifiseer is nie, moet hy so gou moontlik in die 

sekondere skool getoets word by wyse van IK-toetse om te bepaal ofhy wel begaafd is. Die aard 

van die leerprobleme en antler probleme, sal deur middel van verskeie toetse bepaal word deur 

die opvoedkundige sielkundige. 

4.4.2 BRONNE VAN INLIGTING 

Tydens identifisering word daar van verskeie bronne van inligting gebruik gemaak om inligting 

aangaande 'n bepaalde kind te bekom Die bronne van inligting is die volgende: formele en 

informele toetsing, onderhoudvoering, observasie, vraelyste, normgerigte en kriteriumgerigte 

toetse, ekspressie- en projeksiemedia, angsskale, taalanalise en fouteontleding. Hierdie inligting 

kan deur verskeie persone wat by die hulpverlening betrek sal word, bekom word. Aangesien 

elke kind eiesoortige probleme en behoeftes ondervind, is die program individueel gerig. Die 

bronne van inligting sal vervolgens verder bespreek word. 

4.4.2.1 FORMELE TOETSE 

Begaafde seuns wat onderpresteer, word in die B/NGO-hu1pverleningsprogram ge'identifiseer op 

grond van 'n IK-telling (intelligensiekwosient) van minstens 120. Indien die beskikbare IK-telling 

verkry is deur 'n groeptoets en die telling laer is as verwag, moet die seun hertoets word deur 'n 

individuele toets, aangesien dit meer betroubaar is as 'n groeptoets. In die geval van groeptoetse 

soos die SAT, word daar slegs 'n geskatte IK-telling verkry. Wanneer die seun byvoorbeeld 'n 

leesprobleem het, sal sy ware intelligensie deur die groeptoets benadeel word. Hierdie 

individuele psigometriese toetsing kan gratis gedoen word deur opvoedkundige sielkundiges wat 

by hoerskole werksaam is. Die navorser is bewus daarvan dat die hele struktuur van hu1pdienste 

besig is om te transformeer. Ongelukkig is hierdie gratis dienste nie oral ewe beskikbaar nie en 

kan dan deur privaat opvoedkundige sielkundiges gedoen word teen vasgestelde tariewe. Die 

leser word daarop gewys dat die navorser voorts sal verwys na IK-telling wanneer 

intelligensiekwosient bedoel word. 
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In die literatuur word die IK-telling vir begaafdheid gereken op 130 deur verskeie navorsers 

(RGN 1986:29). Begaade onderpresteerders word hierdeur benadee~ omdat hulle in baie gevalle 

laer toets as wat hulle IK-telling behoort te wees, byvoorbeeld in die geval waar 'n leerder 'n 

leesprobleem het. Faktore soos fisiese ongesteldheid op die dag van toetsing, kan ook enige 

persoon se IK-telling nadelig beiilvloed. Seuns met 'n IK-telling van 120+ is ook in staat om 

uitmuntende prestasies te lewer op verskeie terreine en kan daarom ook as gevolg van frustrasie 

of antler faktore, onderpresteer. 

Nadat formeie IK-toetse gedoen is, kan antler formele toetsing ook gedoen word, soos 

aanlegtoetse (SAT) en die Hoerskoolpersoonlikheidsvraelyste (HSPV). Die leser word 

terugverwys na afdeling 2.8.2 (Media vir identifisering van begaafdheid) in hoofstuk twee. Daar 

moet egter gewaak word dat die seun nie aan te veel toetsing blootgestel word nie, aangesien hy 

dan homself as negatief of as iemand met probleme, kan begin beleef 

Deur die inwinning van hierdie inligting, kan bepaal word of die seun werklik begaafd is en dus 

onderpresteer. Onderprestering word bepaal deur akademiese skoo]prestasies, aangesien dit die 

terrein is waarop die seun homself opvallend maak. 

4.4.2.2 INFORMELE TOETSE 

Informele toetsing sluit selfopgestelde toetse van hulpverleners in. Hierdie inligting rakende die 

bepaalde kind word onder andere verkry deur taakanalise en vraelyste. Alle hu]pverleners, 

insluitende die ouers en die kind selt: kan waardevolle inligting verskaf Die leser word verwys 

na die Selfevalueringsvraelys en die BJNGO-kind-in-totaliteitvraelys aan die einde van 

hierdie hoofstuk. 

4.4.2.3 ONDERHOUDVOERING 

Onderhoude kan gevoer word met die ouers en leerder apart, of tesame. Tydens hierdie 

onderhoude word van die ouers verwag om inligting aan die hu]pverlener beskikbaar te stel. Met 

daaropvolgende onderhoude, word albei partye ingelig omtrent die doelstellings en verloop van 

die program Daar word van ouers verwag om aktief betrokke te wees by die 

hulpverleningsprogram, aangesien hulle as die kind se primere opvoeders, positiefkan bydrae om 
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die program te laat slaag. Dit kan gebeur aangesien fasette van die program tuis geiinplementeer 

kan word. Waar een of albei ouers nie bereid is om aktief betrokke te wees by die hu1pverlening 

nie, moet die seuns nie summier van die program onttrek word nie, maar 'n mentor moet gevind 

word, wat in groot mate in die leemte kan voorsien. 

Onderhoude met die kind geskied op 'n een-tot-een-basis. Hiertydens moet die seun voel dat hy 

vertrou, begryp en aanvaar word. Die onderhoudsklimaat moet gunstig wees en die hulpverlener 

moet opregte belangstelling en kommunikasie met die kind aanmoedig. 

Tydens onderhoudvoering met die ouers, moet 'n positiewe gesindheid van samewerking 

daargestel word. Aktiewe betrokkenheid moet aangemoedig word en ouerbegeleiding en -

voorligting moet voorgestel word, sodat ouers meer inligting oor hul kind se probleme kan 

bekom en met antler ouers wat soortgelyke probleme ondervind, gedagtes kan wissel. Dit 

versterk die hu1pverlening aan die kind. 

Onderhoude met antler hulpverleners moet as vertroulik bestempel word met die uitsluitlike doel 

om die kind te help. Verdere inligting word so verkry en groter samewerking in spanverband 

word verseker. Daar moet gewaak word teen etikettering van die kind as 'n onderpresteerder. 

'n Historisiteitsbeeld ( anamnese) moet verkry word van elke individuele leerder en deur een of 

albei ouers ingevul word. Hierdie inligting word aangedui op die BJNGO-kind-in

totaliteittabel met behulp van die BJNGO-kind-in-totaliteitvraelys. Die leerder mag ook 

teenwoordig wees, aangesien hulle soms inligting kan onthou en voorsien wat die ouers nie aan 

gedink het nie. Volgens Kapp (1989:43) kan die anamnese bestempel word as 'n 

inligtingsgesprek met die kind seU: asook met die persone wat van sy opvoeding kennis dra. 

Inligting word gevra ten opsigte van die kind se :fisiese ontwikkeling, affektiewe ontwikkeling, 

kognitiewe ontwikkeling, normatiewe opvoeding, akademiese vordering en skoolverhoudinge. 

Hierdie inligting dien as basis vir verdere ondersoek en diagnostisering. 

4.4.2.4 OBSERVASIE 

Observasie of waarneming maak dit moontlik om waardevolle inligting aangaande die bepaalde 

seun te bekom, deurdat daar noukeurig gelet word op die seun se gedrag, :fisiese toestand, 
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optrede in die leersituasie, verandering in fisiese voorkoms, gesindheid en houding. Die 

hulpverlener moet fyn luister na die leerder, aangesien hulle dikwels self heelwat inligting bekend 

maak. Daar moet egter gewaak word teen foutiewe afleidings deur hulpverleners. Deur 

diagnostiese vraagstelling word die sinvolheid van die kind se response vasgestel. Hierdie tipe 

vraagstelling handel spesifiek oor die skool en omvat dus vrae in verband met leer, leerinhoud, 

onderwysers en ander skoolsake. Die kind word aangemoedig om hardop te dink terwyl hy die 

probleem oplos, of om die volgorde van sy redenasie te verduidelik. lnnerlike dialoog word dus 

geverbaliseer. Sulke inligting wat uit observasie verkry word, word aangeteken. 

Die doel met pedagogiese observasie is om die situasie van die kind in te sien en te begryp soos 

dit werklik is. Daar is dus 'n subjektiewe inlewing wat daama gevolg word deur distansiering 

met die doel om tot ware begryping en hulpverlening te kom. Tydens gestruktureerde observasie 

kan ook van handelingsmedia, projeksiemedia of ekspressiemedia gebruik gemaak word om die 

seun waar te neem en sodoende inligting te bekom. Handelingsmedia is uitsluitlik vir inligting 

aangaande die seun se fisiese gesteldheid. Die hulpverlener kan eie inisiatief gebruik 

ooreenkomstig die bepaalde probleem van die seun, byvoorbeeld bandopnames, enige 

oudiovisuele materiaal, of musiekinstrumente. Hieruit kan daar afleidings gemaak word deur die 

hulpverlener aangaande die seun se angs, onsekerheid, visuele geheue en oplossingsmetodes 

(Landsberg 1993:47). 

4.4.2.5 ANDER BRONNE 

Vir verdere versameling van kennis aangaande die kind, kan gestruktureerde vraelyste gebruik 

word, soos siftingsvraelyste, waarderingskale en oorsig- of kontrolelyste. Die leser word verwys 

na afdeling 4.8.1 verder in hierdie hoofstuk. Normgerigte toetse en kriteriumgerigte toetse 

verskaf ook inligting aangaande die kind, deurdat normgerigte toetse die kind evalueer in 

verhouding met die groep en kriteriumgerigte toetse die kind aan sy eie prestasie evalueer. Die 

leser word verwys na die kriteriumgerigte vraelys waaraan die leerder onderwerp word in die 

Selfevalueringsvraelys in die B/NGO-hulpverleningsprogram aan die einde van hierdie 

hoofstuk. Dit is gemik op die toetsing van die leerder se sterk en swak punte, sonder om horn 

met ander te vergelyk. Daar word dus gefokus op die leerder se moontlikhede en beperkinge, 

met die doel dat hy homself beter kan verstaan. 
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Ander bronne van inligting is onder abdere ekspressie- en projeksiemedia, angsskale, taalanalise 

en fouteontleding. Die onderwyser kan van taalanalise gebruik maak om inligting te bekom 

aangaande die leerder as persoon. Dit handel nie net oor die evaluering van taalfoute nie, maar 

ook oor dit wat die leerder te se het en die manier waarop sy intelligensie tot uiting kom 

(Landsberg 1993:59). In die B/NGO-hulpverleningsprogram is dit geregverdig om op emge 

aanvaarbare manier inligting of agtergrond te bekom oor 'n bepaalde seun. 

Aandag sal vervolgens gegee word aan die bepaalde persone wat betrokke is by die 

hulpverlening aan die kind. 

4.5 PERSONE GEMOEID MET HULPVERLENING 

Persone gemoeid met hulpverlening, die duur van die huJpverlening, persoonlikheidseienskappe 

van die hulpverlener en die hu1pverleningstaak, sal voorts bespreek word. 

4.5.1 PERSONE WAT OPTREE AS HULPVERLENERS 

Aangesien 'n spanbenadering die hu1pverlening verbeter, is daar verskeie persone betrokke wat 

as 'n span saamwerk om maksimale hulpverlening aan die bepaalde kind te verseker. Die aard 

van die kind se probleme en behoe:ftes sal bepaal wie as hulpverleners sal figureer. 

Nadat die identifisering van die begaafde onderpresteerder gedoen is deur die verskeie 

hu1pverleners, word die onderskeie inligting beskikbaar gestel aan die hulpverleners wat by die 

bepaalde seun betrokke is, soos dit benodig word. Afhangende van die spesifieke probleem van 

die seun, word hy dan verwys na ander persone wat ook as hulpverleners kan optree, 

byvoorbeeld BARKA-beraders, wat onder leiding van die Christelike maatskaplike raad 

werksaam is. Persone wat as hulpverleners kan figureer, is onder andere ouers, 

klas(vak)onderwysers, remedierende onderwyser, medici, terapeute (arbeidsterapeute, 

fisioterapeute en spraakterapeute ), maatskaplike werker, predikant of pastoor, 

spesialisonderwyser (bv by die buitekurrikulere sentra vir begaafdes ), opvoedkundige 

sielkundige, mentors of ander persone (bv toepaslike beroepspersone uit die gemeenskap ). In 

sekere gevalle kan selfs van die portuurgroep gebruik gemaak word om as hulpverleners op te 

tree. Professionele persone sal elkeen 'n eie leer open vir die seun wat in die 
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hulpverleningsprogram betrek word en namate hulpverlening vorder, sal die inligting bygevoeg 

en gekoordineer word. Al die inligting beskikbaar, sal deur die koordineerder geintegreer word. 

As gevolg van faktore soos oorvol klasse, heterogene groepering, buitemuurse aktiwiteite, 

administratiewe verpligtinge, en vele meer, is hulpverleners soos onderwysers, byvoorbeeld nie 

altyd gretig om 'n gratis <liens soos intensiewe hulpverlening aan individuele kinders te lewer nie. 

Dit bring addisionele koste vir die ouers mee. 

Gemeenskappe moet dit emstig opneem om groepe te stig, waar persone (volwassenes) as 

hulpverleners vrywillig sal optree en deur middel van hulle kennis, die begaafde 

onderpresteerders sal help. 

'n Praktiese voorbeeld: 

'n Begaafde adolessente seun onderpresteer en kom onder die aandag van die onderwyser. Die 

seun se ouers word in kennis gestel en daar word besluit op 'n verwysing na die opvoedkundige 

sielkundige. Die opvoedkundige sielkundige identifiseer die seun as 'n begaafde 

onderpresteerder deur middel van toetse en stel vas dat die leerder aandagafleibaar is, 

konsentrasieprobleme ondervind, gespanne en depressief is. Die seun het ook emosionele trauma 

beleefwat die onderprestering vererger. Die opvoedkundige sielkundige sal die seun verwys na 

medici (bv 'n psigiater vir die verwerking van sy trauma) en 'n klas(vak)onderwyser vir 

emosionele ondersteuning en begrip, asook die remediering van leerinhoud. Hiema kan die 

hulpverlening ook uitgebrei word na spesiale persone of mentors, waarmee die seun 'n 

besondere vertrouensverhouding het. Deurgaans :figureer die ouers baie prominent as 

hulpverleners en ondergaan ook ouerbegeleiding vir maksimale hulpverlening. Die 

opvoedkundige sielkundige lewer self ook 'n prominente bydrae as hulpverlener deur middel van 

psigoterapie, berading en voorligting. 

Die persoon wat die hu1pverlening koordineer, kan wissel. Dit kan die klas(vak)onderwyser, 

opvoedkundige sielkundige of maatskaplike werker wees. Dit sal afhang van die bepaalde 

probleem en omstandighede van elke individuele geval. In baie gevalle sal die opvoedkundige 

sielkundige die hulpverleningsprogram koordineer. 'n Nuwe tendens is dat ouers begin om 'n 

groter inset op hierdie gebied te lewer. Vrywillige onderwysers kan ook opgelei word om hierdie 
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program toe te pas. Baie hoerskole beskik nie oor opgeleide remedierende onderwysers nie, 

aangesien sulk:e onderwysers hoofsaaklik by laerskole werksaam is. Dit is waarsk:ynlik as gevolg 

van die groter gerigtheid op vakgebiede in die hoerskool. Klas(vak)onderwysers en die 

opvoedkundigeleidingdepartement sal die rol moet oomeem as hulpverleners. 

Soos reeds genoem, sal die persone betrokke by hulpverlening wissel na aanleiding van die 

bepaalde probleme en behoeftes van die spesi:fieke kind. Die persoon wat aanvanklik as 

koordineerder optree, behoort die koordineerder te bly vir die res van die hulpverleningsverloop 

van die betrokke kind. 

4.5.2 DUUR VAN DIE HULPVERLENING 

Die tydsduur van die hulpverlening is moeilik om te bepaal, aangesien geeneen van die begaafde 

onderpresteerders dieselfde probleem, dieselfde omstandighede, dieselfde persoonlikheid, en so 

meer het nie. Dit mag wees dat die een hulpverlener maksimale hulp aan die seun verleen het 

binne 'n paar maande, maar dat die ander persoon dalk 'n jaar of langer met die seun sal wil 

werk. Hulpverlening sal optimaal wees as al die hulpverleners die voorgestelde tydperk wat vir 

daardie spesi:fieke leerder aanbeveel is, hulp aan die kind gebied het. 

Sekere van die hu]pverleners se dienste is gratis beskikbaar soos die predikant of pastoor, 

maatskaplike werker, onderwysers of mentors, maar ongelukkig is daar weens 'n gebrek aan 

fondse nie by al die sekondere skole opgeleide persone beskikbaar nie. Daar is wel mediese 

fondse wat voorsiening maak vir die dienste van sekere van die hu]pverleners, soos medici, 

terapeute en die opvoedkundige sielkundige. Hierdie aspek sal later in die hoofstuk meer 

indringend bespreek word. 

Die persoonlikheidseienskappe waaroor 'n suksesvolle hulpverlener behoort te beskik, is van die 

uiterste belang en kan die hulpverlening laat slaag of misluk. Die belangrikheid daarvan, sal 

voorts bespreek word. 
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4.5.3 PERSOONLIKHEIDSEIENSKAPPE VAN 'N HULPVERLENER 

Omdat elke mens van enige ander verskil, sal 'n bepaalde kind beter aansluiting vind by die een 

volwassene as by 'n ander. Dit is daarom noodsaaklik dat die hu1pverlener oor sekere kwaliteite 

moet beskik wat dit vir die kind moontlik maak om met die hu1pverlener te identifiseer, horn of 

haar te kan vertrou en dus die nodige samewerking te kan gee. 

Enige hulpverlener moet 'n geduldige, rustige en uitnodigende houding he. Onvoorwaardelike 

aanvaarding van die kind is noodsaaklik. Goeie wedersydse kommunikasie verseker dat die 

leerder en sy ouers aktief betrokke sal wees by die hulpverlening en positiewe gesindhede en 

samewerking sal verseker aan die hulpverlener. Dit is van die grootste belang dat die 

hulpverlener goeie interpersoonlike verhoudinge moet handhaaf in 'n atmosfeer van liefde en 

aanvaarding. Verder behoort 'n hulpverlener 'n goeie sin vir humor te he, aangesien dit bydra tot 

'n ontspanne atmosfeer. Emosionele stabiliteit is noodsaaklik, aangesien die hulpverlener altyd 

kalm, geduldig en rustig moet wees. Kreatiwiteit, vindingrykheid en oorspronklikheid is 

inspirerend en kan bydra tot nuwe metodes, strategiee en hulpmiddels. Vir die beplanning van 

die individuele hulpverlening aan die bepaalde kind, moet die hulpverlener georganiseerd, 

sistematies en planmatig kan werk. Hulpverleners moet aanpasbaar en buigsaam wees, aangesien 

hu1pverlening moet aanpas by die bepaalde behoeftes en probleme van 'n spesifieke kind. 

Betroubaarheid en integriteit is kwaliteite wat van hu1pverleners vereis word, aangesien daar met 

vertroulike inligting aangaande die leerders omgegaan word. Verdere persoonlikheidseienskappe 

waaroor 'n suksesvolle hulpverlener moet beskik, is stiptelikheid, gedissiplineerdheid, netheid, 

noukeurigheid en opregtheid. 

Benewens bogenoemde persoonlikheidseienskappe waaroor die hulpverlener moet beskik, het 

die hulpverlener ook 'n besondere hulpverleningstaak, wat vervolgens bespreek sal word. 

4.5.4 HULPVERLENINGSTAAK 

Die hu]pverleningstaak behels die aktiewe betrokkenheid en bemoeienis van elke hulpverlener 

betrokke by die besondere leerder. Die hulpverleningstaak behels die beplanning van die 

hulpverlening aan 'n spesifieke kind en daar word ideale en doelwitte gestel wat deur 
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hulpverlening bereik moet word. Evaluering vorm deel van die hulpverleningstaak van die 

hulpverlener, sodat bepaal kan word of die hulpverlening geslaagd is. 

VeIVolgens sal die begaafde seun wat onderpresteer bespreek word as individu-in-totaliteit. 

4.6 DIE BEGAAFDE SEUN WAT ONDERPRESTEER AS LEERDER 

Om die begaafde onderpresteerder optimaal te help, is dit noodsaaklik dat die hulpverlener 

hom/haar moet vergewis van die leerder as persoon wat in totaliteit funksioneer, asook van sy 

eiesoortige probleme en behoeftes. Voorts moet ook kennis geneem word van die milieu van die 

betrokke leerder, sy gesin, skool en portuur. Die leser word verwys na die BINGO-kind-in

totaliteitvraelys en BINGO-kind-in-totaliteittabel aan die einde van hierdie hoofstuk. Alie 

hulpverleners is gemoeid met die leerder as persoon. Hierdie aspek sal veIVolgens bespreek 

word. 

4.6.1 DIE LEERDER AS PERSOON-IN-TOTALITEIT 

Elke leerder is 'n unieke individu met besondere behoeftes, probleme en gesitueerdheid. Daar 

moet vasgestel word wat die kind se probleme en behoeftes is en watter tipe persoonlikheid hy 

het. Om die kind te verstaan, sal dit help as die hulpverlener bewus is van die 

persoonlikheidseienskappe van die kind. 

Begaafdes met leerprobleme het dikwels 'n sekere temperament, wat hulle as ''moeilike" kinders 

etiketteer (Du Toit 1992:59). Mislukking het 'n hoogs nadelige invloed op die 

persoonlikheidsontwikkeling van sulke kinders en in hulle pogings om hulle swakhede te 

verbloem, probeer hulle aandag trek en toon dikwels gedragsprobleme (Du Toit 1992:61). Uit 

bogenoemde behoort dit duidelik te blyk dat persoonlikheid, gedrag en dus die affektiewe aspek 

van die kind, horn in so 'n mate kan bemvloed dat dit in sekere gevalle kan lei tot psigopatologie, 

wangedrag of misdaad, depressie en chemiese afhanklikheid (Dednam et al 1993:267-268). 

Hierdie mening word ook gehuldig deur Haasbroek in die RGN-verslag (RGN 1986:227). 

Aangesien die leerder kind-in-totaliteit is moet aandag gegee word aan die liggaamlike of fisiese 

gesteldheid van die kind. Fisiese simptome soos hoofi>yne kan aanleiding gee tot swakker 
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algehele funksionering en skoo]prestasies. Die leser word ook terugveiwys na hoofstuk 2, 

afdeling 2.2.2.2.v, wat handel oor die chroniese siek kind. 'n Kind wat nie gesond voel nie, kan 

nie optimaal funksioneer nie en dit is wenslik dat hy na medici veiwys word om die oorsaak te 

identi:fiseer en te behandel. 

Die kognitiewe of intellektuele aspek van die kind as persoon, dra groot klem binne 

skoolverband, omdat die verstandelike deel van die kind as totaliteit in groot mate in die 

akademiese prestasies weerspieel word. Veral in die sekondere skool word groot klem geplaas 

op prestasies in vakverband. Aspekte wat deur die hu1pverlener ondersoek moet word, is die 

leeiwyses, konsentrasie, retensievermoe, toepassing en oordraging van kennis, 

probleemoplossing, en so meer. In afdeling 4.6.2 verderaan in hierdie hoofstuk, sal meer aandag 

gegee word aan die leerder se funksionering binne skoolverband. 

Die kind se affektiewe of emosionele gesteldheid kan wissel tussen twee uiterstes op die 

kontinuum, byvoorbeeld vanaf opgewektheid tot teneergedruktheid. Sy houding, gesindheid, 

selfkonsep, selfbeheersing en angsvlak moet indien nodig, aandag kry. Dit moet duidelik gestel 

word dat al die aspekte van die kind mekaar beiilvloed, wat beteken as die kind byvoorbeeld 

ongelukkig is ( affektief), kan dit 'n nadelige uitwerking he op sy kognitiewe funksionering ( swak 

akademiese prestasie), wat weer kan lei tot angs (affektiet) en hoofi>yne (fisies). Hu1pverleners 

moet hierdie aspekte dus voortdurend dophou om die kind maksimaal te ondersteun en te help. 

Begaafde onderpresteerders het dikwels probleme met swak interpersoonlike relasies. As 

gevolg van die kompleksiteit van hulle probleme, die feit dat min mense hul probleme en 

behoe:ftes werklik verstaan en verskeie ander redes, ondervind sulk:e leerders 

aanpassingsprobleme, swak portuurgroepaanvaarding, swak verhoudings met hul ondeiwysers 

en dikwels ook swak ouer-kind-verhoudings. Dit as sodanig kan weer lei tot emosionele 

probleme en die hu1pverlener moet dus ook vasstel wat die sosialisering van die bepaalde kind 

behels. Soms reageer die leerder hewig in sy soeke na aanvaarding en probeer kompenseer vir 'n 

lae selfbeeld deur aan te sluit by 'n bende, dwelmmiddels te gebruik en mee te doen aan die 

algemene ondermyning van gesag. Die hulpverlener moet bedag wees op sulk:e wanaangepaste 

sosialisering, aangesien dit verreikende gevolge kan inhou op alle ander fasette van die leerder as 

persoon-in-totaliteit. 
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Aandag moet ook gegee word aan die kind se konatiewe gesteldheid. Baie begaafde 

onderpresteerders verloor hul wil om te wen of enige projek aan te pak. Die lae selfbeeld wat die 

meeste begaafde onderpresteerders kenmerk, ondermyn hul wil om iets te doen, aangesien hulle 

reeds verwag om onsuksesvol te wees. Dikwels word 'n nuwe poging met ywer aangepak, maar 

die wil om te volhard of dit te voltooi, ontbreek. Deursettingsvennoe is swak, omdat die 

begaafde onderpresteerder "gewoond" geraak het aan mislukkings. 

Die kind se waardes, norme, godsdienstige en kulturele aspekte is net soos die voriges 

onlosmaaklik aan mekaar verbonde om 'n eenheid te vorm wat die individualiteit van elke unieke 

persoon vorm. Die hu1pverlener moet dit in ag neem en versterk. 

Dit is dus duidelik dat 'n komplekse patroon ontwikkel, waarin elke faset van die begaafde 

leerder as persoon met tye meer of minder op die voorgrond is wat onderprestering betref Dit 

wil se die emosionele faset :figureer soms sterk in onderprestering en ander kere weer die 

kognitiewe, sosiale of :fisieke aspekte. 

Net soos die leerder funksioneer as 'n persoon in sy totale menswees, sal ook aandag geskenk 

word aan die leerder binne skoolverband. 

4.6.2 DIE LEERDER IN SKOOLVERBAND 

Binne die skoolopset, sal dit grootliks onderwysers en opvoedkundige sielkundiges wees wat 

hu1pverlening aan die begaafde onderpresteerder hied. Sommige terapeute, soos spraakterapeute, 

behandel kinders ook by die skool. 'n Kwessie waama nou gekyk sal word, is die kurrikulum en 

leerinhoude binne die skool. 

4.6.2. l KURRIKULUM EN LEERINHOUDE 

Volgens die RGN-verslag (RGN 1986:216) is een van die grootste struikelblokke vir begaafde 

seuns wat onderpresteer, die kurrikulum wat min uitdagings aan hulle hied. Hierdie gedagte 

word ook deur Booyse (1989:146) ondersteun. Die probleem word verder vererger deur 

onderwysers wat rigied is en stereotipe onderrigmetodes gebruik (RGN 1986:217). Die gevolg is 

dat die seuns gefrustreerd en verveeld raak en al hoe minder belangstelling in die leerinhoud 
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openbaar, volgens die RGN-verslag (RGN 1986:217). Hulpverlening moet dus voorsiening 

maak vir 'n plooibare, gedifferensieerde kurrikulum, waarin aanvullende leerinhoude aangebied 

word vir stimulasie aan die begaafde seuns. Altematiewe of aanvullende leerinhoude moet binne 

die bereik van hierdie groep leerders wees, sodat hulle sukses kan smaak. Homogene 

groeperings kan gemaak word, waar seuns byvoorbeeld deur die hulpverlener in die skool vir 

sekere periodes van die gewone onderrig onttrek word en dan addisionele onderrig gratis 

ontvang. Dit stem in 'n mate ooreen met die hulpklasse in laerskole, maar verskil daarin dat die 

klasse in die hoerskool vir slegs sekere periodes is. Leerinhoude wat byvoorbeeld ingesluit kan 

word, is die kunste, drama, argeologie, astronomie, antler tale, kommunikasie en die onderrig 

van sekere vaardighede of tegnieke. Alhoewel alle kinders kan baat by hierdie vakke, sal dit 

verrykkend wees vir begaafdes wat onderpresteer as gevolg van frustrasie en verveeldheid wat 

betref die kurrikulum en leerinhoude. Alie skole bied ook nie hierdie vakke aan as deel van hul 

vakpakket nie. 

'n Ander altematief is individuele onttrekking, waar elke individu in 'n spesiale klaskamer vir 

sekere periodes onderrig ontvang in onderwerpe waarin hy probleme ondervind en aan projekte 

werk met sy eie keuse van onderwerpe. Die skool sal egter 'n addisionele onderwyser moet 

aanstel deur hul bestuursraad, wat opgelei is om hierdie hulpverlening te verskaf Dit is wel 

haalbaar, maar sal bykomende uitgawes meebring. Buiten die bevrediging van persoonlike 

behoe:ftes, ontvang die leerder terselfdertyd riglyne in byvoorbeeld die hantering van stres, 

hantering van kompetisie, verbetering van die selfbeeld en motivering, en vele antler aspekte. 

Dit is ook vanselfsprekend dat die seleksie van leerinhoude met groot versigtigheid moet 

geskied, omdat die besondere probleme van elke unieke individu aangespreek moet word. 

Leemtes in die leer van die begaafde seun wat onderpresteer, moet aangevul word deur 

hulpverlening, alvorens van addisionele stimulerende en uitgebreide leerinhoude gebruik gemaak 

word. Die seleksie van spesifieke vakinhoude moet nie net gedoen word met die oog op die 

aanvulling van kennis, vaardighede en insigte van die kind nie, maar ook vir die vorming en 

verandering van gesindhede, gedrag, aktiewe betrokkenheid en positiewe belewing. 

Hulpverlening moet dus pedagogies en didakties verantwoordbaar wees. 

Die ideaal is dat die ordening van leerinhoud geskied volgens sekere ordeningsbeginsels en die 

hulpverlener moet selektief te werk gaan. Die leerinhoud word aangebied vanaf die eenvoudige 

114 



tot die ingewikkelde; lineer; vanaf die geheel na dele en terug na die geheel; simbioties; 

chronologies en punktueel. In die praktyk is daar dikwels 'n gebrek aan tyd in die klaskamer en 

kan die onderwyser nie die ordeningsbeginsels nakom nie. Veral in die sekondere skool word 

vakinhoude dikwels so aangebied dat die leerder op selfstudie aangewese is. 

Daar moet deurentyd steeds in gedagte gehou word dat die kind as 'n totaliteit funksioneer. Dit 

is waarom die klaskameratmosfeer so 'n belangrike komponent van die skoolopset vorm, veral in 

die geval van die begaafde onderpresteerder. Die onderwyser vervul 'n uiters belangrike rol as 

hulpverlener vir die onderpresteerder in die skool. 

4.6.2.2 KLASKAMERATMOSFEER EN DIE ONDERWYSER 

Begaafde onderpresteerders kan affektief-sosiale probleme toon, wat hulle leer in die klaskamer 

nadelig beinvloed volgens (Dednam et al 1993:274). Dit is daarom belangrik om die kind so te 

plaas, dat hierdie faktore tot 'n minimum beperk word, byvoorbeeld in die geval van aggressie of 

gedragsprobleme. 

Alhoewel 'n aangename klaskameratmosfeer vir alle leerders noodsaaklik is, is dit ook vanwee 

die unieke kenmerke wat die begaafde onderpresteerder openbaar, belangrik. 'n Gespanne 

atmosfeer sal die onderpresteerder verder benadeel. Die onderwyser dra veral by tot die skep van 

'n gunstige klaskameratmosfeer. 

Onderwysers moet hierdie kinders verstaan en bereid wees om hulle te help. Sekere 

persoonseienskappe by die onderwyser, soos genoem in afdeling 4.5.3 van hierdie hoofstuk, sal 

hydra tot die skep van gunstige onderwys-leergeleenthede. Onderwysers moet veral geduldig 

wees en bereid wees om aan te pas. 

'n Behoe:fte van die adolessente begaafde seun wat onderpresteer, is dikwels dat hy probleme 

ondervind om te kan identifiseer met 'n geskikte rolmode~ aangesien die vaderfiguur as gesags

en identifikasiefiguur dikwels in hierdie huise geheel en al ontbreek, volgens die RGN-verslag 

(RGN 1986:218). Voorts se die verslag ook (RGN 1986:218) dat die feit dat onderprestering 

meer dikwels by seuns as dogters manifesteer, hieraan toegeskryfkan word. Die navorser huldig 

nie noodwendig hierdie siening nie. Die manlike onderwyser as hulpverlener kan in daardie 
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behoefte voorsien, maar moet bereid wees om bemoeienis te maak met die seun en ook buite 

skoolverband op 'n meer informele wyse hulpverlening aan die kind te hied. Die onderwyser tree 

dan as tutor of mentor op vir die besondere seun. Daar is min manlike onderwysers in die 

hoerskole en nie almal blyk bereid te wees om as mentor vir so 'n begaafde onderpresterende 

seun op te tree nie. Verskeie navorsers het bevind dat daar 'n verwantskap bestaan tussen 

toereikende geslagsrolidentifikasie en prestasie en dat gepaste geslagsrolidentifikasie 

kenmerkend is van presteerders, maar nie van onderpresteerders nie (RGN 1986:219). 

'n Verdere aspek wat 'n belangrike invloed uitoefen op die begaafde onderpresteerder in 

skoolverband, is die wyse waarop hy die nuwe leerinhoud intemaliseer. Dit word gedoen deur 'n 

eie unieke leerstyl, soos vervolgens belig. 

4.6.2.3 EIE LEERSTYL 

Leerstyle verwys na die manier waarop individue nuwe inligting absorbeer, verwerk en stoor en 

herroep. Die fisiologiese leerstyle is geneties van aard, terwyl die sosiologiese en 

omgewingskenmerke van leerstyle, kultuurgebonde en aangeleer is (Landsberg 1993:248). 

V anwee die unieke samestelling van die individu, bevat die leerstyl van elke persoon 'n 

kombinasie van kognitiewe, omgewings-, emosionele, sosiologiese, fisiese en psigologiese 

elemente wat dit vir horn moontlik maak om inligting te ontvang, te absorbeer, te stoor, te 

herroep, te gebruik en toe te pas. Die leerstyl van elke individu gee 'n aanduiding van hoe die 

leerder waameem, persepsies vorm, konsentreer, betrokke raak en respondeer op die 

leeromgewing. Verskillende leerstyle, byvoorbeeld verbale leer teenoor nieverbale leer, 

divergente teenoor konvergente, reproduktiewe teenoor produktiewe en nadenkende teenoor 

impulsiewe leer word in verskillende grade en kombinasies by individue aangetref en dit 

bei'nvloed hulle leerprestasies (Dednam et al 1993:76). 

Volgens Dednam et al (1993:225) word die volgende leerstyle ondersk:ei: 

* By 'n sensories georienteerde leerstyl word onderskei tussen 'n visuele, klank- of gehoor- en 

'n taktueel georienteerde leerstyl. 

* By 'n intellektueel georienteerde leerstyl verkies leerders abstrakte woorde en konsepte. 

* Aktiewe ontdekkers verkies om kennis te verkry deur selfontdekking. 
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* Luister, lees en televisieprogramme kyk, word deur sommige leerders verkies, alvorens die 

nuwe inligting gereproduseer word. 

* 'n Holistiese georienteerde leerstyl is waar kinders 'n geheelbeeld verkies alvorens dit in dele 

opgebreek word vir studies. 

* Bemeestering van gedeehes van die leermateriaal word weer deur verskeie leerders verkies. 

* 'n Logiese benaderingswyse word deur sommige leerders verkies, veral die wat rasioneel en 

krities is. 

Leerstyle word dus gevorm deur sekere genetiese faktore, asook aangeleerde, kuhuurgebonde 

faktore. Onderwysers is geneig om sekere leerstyle aan kinders voor te hou. Die ideaal is dat 

elke leerder sal besluit watter leerstyl vir horn die beste resultate hied en dit dan aan te pas by 

sekere ander studiemetodes en -tegnieke. Die leser word verwys na afdelings 4.7.2 en 4.7.2.8, 

asook 4.7.3 en 4.7.3.6 wat handel oor die verskil tussen studiemetodes en -tegnieke. 

Hulpverleners binne skoolverband (grootliks die onderwysers), moet kennis dra van die 

verskillende leermetodes, -tegnieke en leerstyle. Sommige kinders openbaar verskillende tipes 

leerstyle en word bei'nvloed deur die opvoedingstyl van ouers en onderwysers. In ons huidige 

kompeterende samelewing, is veral seuns geneig om individueel (op hul eie) te leer, te 

kompeteer en te presteer. Hierdie prestasies motiveer die kind om verdere pogings aan te wend 

vir beter prestasies, wat weer lei tot groter motivering. Dit gee aanleiding tot 

prestasiegemotiveerdheid wat baie voordelig is, maar ook die nadeel inhou van spanning en angs 

wat by die leerder kan ontstaan. 

Seuns wat uit 'n ouerhuis kom waar die gesag van die vader baie streng is en die opvoeding 

outoriter van aard is, is geneig om nie krities te dink en stellings te bevraagteken nie, maar om 'n 

luisteraar te wees en kennis te reproduseer sonder veel insig (Landsberg 1993:253). Afhangende 

van die tradisies en beginsels van sekere samelewings, kan sommige kinders dit weer verkies om 

in groepe te leer. 

Bogenoemde beklemtoon die feit dat hulpverleners al hierdie faktore in ag moet neem wanneer 

leerstyle aan die kind voorgehou word, aangesien dit akademiese prestasie sal bevorder, die kind 

se houding teenoor studie en skool in die algemeen sa1 verbeter en dissiplinere probleme sal 

verminder. Dit is wenslik dat die leerder self moet kies wat vir horn die beste resultate hied, 

aangesien die adolessente seun meestal in staat is om self 'n geskikte leerstyl te vind. 
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Hulpverleners kan ook van sekere vraelyste gebruik maak wat beskikbaar is om kinders se 

spesifieke leerstyle te bepaa4 byvoorbeeld die Myers- Briggs Type Indicator vir adolessente en 

volwassenes en die Learning Style Inventory (Dednam et al 1993:225). Hierin word vrae aan die 

kind gestel ten opsigte van sy omgewing, oor affektiewe, emosionele tendense, en oor sy sosiale 

en psigologiese behoeftes. 

Om aan te pas by die verskillende leerstyle, moet die onderwyser as huJpverlener sy/haar vak 

aanbied deur middel van vraagstelling, spekulasie, redenering en probleemoplossing. 

Metakognisie moet dus aangewend word om leerders te leer om krities te clink, aangesien 

metakognisie volgens Hugo (1993:58) die aktiwiteit is waar die leerder clink oor sy 

denkaktiwiteite en dit reguleer. Die persoon is bewus van sy denke en kan dit reguleer. 

Sodoende word die kognitiewe en affektiewe domeine van die kind betrek. Die onderrig

leergeleenthede en leerervarings binne die skoo4 kan baie beteken vir die begaafde 

onderpresteerder, soos vervolgens aan die lig sal kom 

4.6.2.4 ONDERRIG-LEER-GELEENTHEDE EN LEERERV ARINGS 

Kinders wil presteer as hulle die verwantskap kan insien tussen die leerproses en die resultaat. 

Binne skoolverband moet die onderwyser( s) as hulpverlener( s) van sekere onderrigmetodes, -

strategiee en onderwysmiddele gebruik maak om inligting deur middel van die leerinhoud aan die 

leerders oor te dra. Dit sluit aktiewe betrokkenheid, belewing en belangstelling van die leerders 

in, waarin hulle bemoeienis met die leerinhoud maak om sodoende te kan betekenis gee aan die 

leerstof Hulle leerervarings word verbreed en versterk en assosiasies word gevorm deur nuwe 

inligting aan bestaande verwante inligting te koppel. Hierdie leerervarings word uiteindelik deur 

die leerder geinkorporeer en toegepas. 

1 Tipes onderrig-leer-geleenthede en leerervarings 

Sekere leervorme word onderskei en kan met groot vrug vir die begaafde kind wat 

onderpresteer, aangewend word: 
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* Waamemende leervorme is gerig op die visuele of aanskoulike. Persepsies word gevorm deur 

waameming en is geskik vir leerders wat konkreet gebonde is. Praktiese demonstrasies, 

eksperimente, observasie en uitstappies is voorbeelde hiervan. 

* Verklarende leervorme is demonstratief van aard en word verklaar of geiilterpreteer deur 

middel van voorbeelde, eksemplare, plakkate, en so meer. Daar kan gebruik gemaak word 

van :films, modelle, prente en transparante. 

* Mededelende en kreatiewe leervorme omsluit lesings of lesse wat mondelings of skriftelik 

gegee word. Die hu1pverlener is aanbieder en die leerder ontvang die inligting deur 

produktiewe antwoordgewing. 

* Heuristiese leervorme laat die klem val op selfontdekking, waar die leerder self 'n ree~ 

afleidings, gevolgtrekkings, toepassingsmoontlikhede of oordragingsmoontlikhede ontdek. 

Hierdie leervorm kan veral vir die begaafde adolessente seun wat onderpresteer van groot 

waarde wees, aangesien hy reeds op 'n abstrakte denkvlak funksioneer. Gesprekvoering, 

werkopdragte, navorsing en ona:fuanklike leer, kan hier as leervorme deur die hulpverlener 

gebruik word. 

Buiten hierdie leervorme, kan die hu1pverlener ook van sekere didaktiese grondvorme gebruik 

maak in die hu1pverleningsprogram. Die leerder kan gemotiveer word tot groter deelname deur 

spel soos vrye aktiwiteite, eksperimentering, demonstrasie en inoefening. Gesprekvoering kan 

ook effektief gebruik word, waarin vraag en antwoord, vertellings, demonstrasies en vrye 

aktiwiteite voorop staan. Wedersydse interaksie en kommunikasie tussen die hulpverlener en die 

leerder is belangrik. Voorbeeld as didaktiese grondvorm behels eksperimentering, demonstrasie, 

handboekgebruik en inoefening. Opdrag as didaktiese grondvorm kan vertelling, demonstrasie, 

vraag en antwoord en eksperimentering insluit, waar die hulpverlener kan bepaal of die leerder 

die leerinhoud bemeester het. 

Onderwysmiddele behels die onderrigmiddele wat die hulpverlener aanwend as ondersteuning 

in die hulpverleningstaak. Media wat gebruik kan word is byvoorbeeld die skryfbord, 

truprojektor, llitskaarte, boublokke, bandspelers, video-opnames, modelle en die rekenaar. 

Laasgenoemde word ook as leermiddel gebruik om die leerhandeling te versterk. 
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n Seleksie en ordening van onderrig-leer-geleenthede en leerervarings 

Beginsels wat in ag geneem moet word tydens die keuse van onderrig-leer-geleenthede en 

leerervaringe, is dat doelstellings binne die leerder se bereik moet wees en hy die geleentheid 

daartoe gebied moet word. Dit moet dus binne die leerder se vermoe wees en horn bevrediging 

verskaf Die beste moontlike geleenthede om daardie spesifieke doel te kan bereik, moet beplan 

word. Goeie beplanning maak dit moontlik dat 'n hele aantal doelwitte bereik kan word met 'n 

enkele onderrig-leer-geleentheid. 

Drie kriteria is belangrik in die seleksie en ordening van onderrig-leer-geleenthede en 

leerervaringe, naamlik : 

* Kontinuiteit maak dit moontlik dat leerders deur herhaling byvoorbeeld sekere vaardighede 

bemeester. Variasie is nodig vir motivering, aandaggewing en leerstyldifferensiasie, wat 

verhoogde leerervaringe kan meebring. 

* Volgorde veronderstel dat die moeilikheidsgraad van die leerstofverskil en die beginsel vanaf 

die eenvoudige tot ingewikkelde gehandhaaf word. 

* Integrasie van onderrig-leer-geleenthede en leerervarings is voordelig vir hulpverlener en 

leerder, deurdat aangedui word op watter wyse integrasie sal geskied. 

Evaluasie en toetsing van leerders binne die skoolopset, is so prominent en daarom word dit in 

die volgende afdeling belig. 

4.6.2.5 EVALUERING EN TOETSING VAN LEERDERS IN SKOOLVERBAND 

Hulpverleners moet kennis neem van die feit dat begaafde onderpresteerders alreeds so negatief 

is oor akademiese prestasies dat hulle antagonisties voel teenoor toetse of eksamens. Gevoelens 

van angs, depressie en spanning kan reproduksie van kennis bemoeilik. 

Besondere probleme van die adolessente seuns moet in ag geneem word. Aan seuns met lees

en/ofhandskrif- en/ofkonsentrasieprobleme, behoort byvoorbeeld meer tyd toegelaat te word vir 

eksaminering. Baie seuns lees ook stadig wat veroorsaak dat hulle nie in die voorgeskrewe tyd 
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die toets kan voltooi nie. Waar seuns skryfj:>robleme ondervind, byvoorbeeld in die geval van 

disleksie, kan hulle toegelaat word om mondelinge eksamen af te le. 

Begaafde seuns wat onderpresteer, behoort voorligting te ontvang oor die wyses waarop hulle 'n 

vraestel moet benader, beantwoord en tydsindeling toe te pas. Hierdie groep leerders is soms 

ook geneig om oorhaastig en impulsief die vrae te beantwoord. 

Begaafde seuns wat onderpresteer mag meer voordeel trek uit informele toetsing, waar 

eksamendruk nie so groot is nie. Mondelinge evaluering moet vermy word waar die seun te 

kenne gee dat hy angstig is, hakkel of stotter en dergelike ander fisiese simptome sigbaar is. 

Evaluering en toetsing in die sekondere skool geskied in vakverband en is grootliks gemik 

daarop om akademiese vordering te bepaal. Hierdie aspek kan moontlik mettertyd verander met 

die implementering van Kurrikulum 2005. 

Daar kan egter ook van meer informele evaluerings gebruik gemaak word, byvoorbeeld 

hulpverleners kan aan begaafde seuns wat onderpresteer, vraelyste gee om in te vul aangaande 

selfevaluering, soos die Self evalueringsvraelys aan die einde van hierdie hoofstuk. Hieruit 

verkry die leerder 'n beter begrip van sy persoonlikheid, gedrag, emosionele en fisiese 

gesteldheid. Sake soos seltbeeld, houdings en gesindhede, innerlike kontrole en motivering kan 

ook aandag geniet. Sodoende verkry die begaafde onderpresteerder 'n meer realistiese beeld van 

homseU: sy sterk punte, tekortkominge, talente en moontlikhede. Dit is egter belangrik dat 

terugvoering moet geskied van die hulpverlener, sodat die leerder riglyne kan verkry vir die 

hantering van sy bepaalde beperkinge. Dit is wenslik dat die Selfevalueringsvraelys met die 

leerder bespreek word om sodoende enige onduidelikhede uit die weg te ruim. 

Hulpverleners kan gebruik maak van grafieke, waar elke leerder 'n grafiek trek oor sy 

akademiese vordering in elke vak. Dit kan moontlik motivering en positiewe gesindhede 

verhoog. 

Daar kan geredeneer word dat hierdie groep leerders bevoordeel word deur hierdie soort 

toetsing of evaluering en dat dit dan onregverdig is teenoor die antler leerders. Aile leerders 

moet blootgestel word aan die harde werklikheid en dan ook aan eksaminering, maar daar word 
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gepoog om eers die negatiwiteit van eksaminering van hierdie groep leerders te elimineer, 

alvorens hulle dan wel aan die gewone soort toetsing en eksaminering blootgestel word. 

Universiteite maak ook voorsiening vir leerders met hierdie probleme en is tegemoetkomend wat 

hierdie leerders betref 

Daar word ook sterk gesteun op die samewerking van die ouer in hierdie verband, soos 

vervolgens belig sal word · in die afdeling oor die begaafde seun wat onderpresteer in 

gesinsverband. 

4.6.3 DIE BEGAAFDE SEUN WAT ONDERPRESTEER IN GESINSVERBAND 

Baie moeders van begaafde seuns wat onderpresteer as gevolg van leerprobleme, se tydens 

onderhoude wat met die navorser self gevoer is, dat hulle voor skoolgaande ouderdom al geweet 

het die seun is "anders". Volgens Landsberg (1993:36) is ouers selde verkeerd in hulle intulsie 

omtrent probleme wat hul kind mag ondervind. Ouers is en bly altyd die primere opvoeders van 

die kind en is verantwoordelik vir die kind. Maksimale hulpverlening kan feitlik nie aangepak 

word sonder die positiewe en aktiewe deelname van die ouers nie. Sekere aspekte binne die 

gesin sal vervolgens aandag geniet, aangesien sekere faktore binne die gesin bydra tot die 

begaafde se onderprestering. Eerstens sal daar aandag geskenk word aan die wyse waarop die 

gesinsamestelling die leerder kan benadeel. Die leser word ook verwys na die BINGO-kind-in

totaliteitvraelys en die gepaardgaande BINGO-kind-in-totaliteittabel aan die einde van hierdie 

hoofstuk. 

4.6.3.1 SAMES TELLING VAN DIE GESIN 

Die afwesige vader, geemansipeerde werkende moeder en maatskaplike druk, veroorsaak 

dikwels 'n afuame in die kwaliteit van ouerskap en ouers faal in hul rolle om die kind vir 

volwaardige volwassenheid voor te berei. Jn ons huidige samelewing, is daar al hoe meer 

enkelouergesinne en hersaamgestelde gesinne. Hiermee wil die navorser geensins te kenne gee 

dat sulke gesinne die oorsaak van onderprestering is nie, maar dat die kompleksiteit daarvan 

dikwels vir die leerder problematies is. 
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Omstandighede van enkelouergesinne, kan daartoe hydra dat begaafde leerders in die skool 

onderpesteer. Egskeidings en die trauma voora:t: kan 'n nadelige invloed op 'n kind uitoefen, 

veral die adolessent wat op 'n sensitiewe stadium van sy lewe is (Engelbrecht, Jacobs, Lessing, 

De Witt, Griese!, Du Toit & Prinsloo 1993:313-317). Ook waar een ouer oorlede is, kan die 

trauma aanleiding gee tot onsekerheid wat betref finansies, woonplek, en so meer. Hulpverleners 

moet besonder sensitief en met deernis optree om sulke begaafde seuns by te staan, te aanvaar en 

hulle te begelei in hulle emosionele, ekonomiese en sosiale probleme. Navorsing toon dat kinders 

sonder vaders bykans sonder uitsondering meer aggressief is, 'n swakker innerlike morele 

oordeel het, ongehoorsamer is, moeiliker eie aanspreeklikheid aanvaar en moeiliker hulleself aan 

reels onderwerp volgens Engelbrecht et al (1993:355). Hulle ervaar meestal stres, bekommernis, 

onsekerheid, bitterheid, gevoelens van verwerping, ontwrigting, skuld en 'n swak sellbeeld 

volgens Engelbrecht et al (1993:313-314). Kinders word meestal aan die sorg van die moeder 

toegese met egskeidings en dit kan besonder nadelig wees vir die adolessente seun wat 'n 

vaderfiguur as rolmodel benodig. 

Du Plessis (1994:71) meen dat die identifikasie ten opsigte van die geslagsrol van die seun, 

skipbreuk ly as gevolg van die vader se afwesigheid. Die RGN-verslag (RGN 1986:218-219) 

voer aan dat vaders van onderpresteerders dikwels van die huis afwesig is en dat die vaderfiguur 

as gesags- en identifikasiefiguur in hierdie huise geheel en al ontbreek. Dit is dan 'n moontlikheid 

dat begaafde onderpresteerders moontlik as gevolg hiervan meer dikwels seuns as meisies is. 

V anwee die begaafde leerder se besondere sensitiwiteit, kan traumatiese ervarings van die aard 

aanleiding gee tot onderprestering of reeds bestaande onderprestering verder verhoog. 

Net soos by enkelouergesinne, kan hersaamgestelde gesinne ook nadelig wees vir die kind, 

vanwee die groter kwesbaarheid daarvan. Die kompleksiteit van die hersaamgestelde gesin kan 

verdere probleme laat ontstaan as gevolg van stiefbroers of -susters, asook 'n stiefouer. Vir die 

adolessent kan hierdie tipe gesin uiters problematies wees, aangesien hy onafhanklik wil wees en 

in toenemende mate 'n eie staanplek in die lewe wil verower volgens Engelbrecht et al 

(1993:321). Nydigheid, jaloesie en gevoelens van verwerping, kan ontstaan by die kind met 

probleme en die adolessente stiefkind kan besondere probleme ondervind volgens Engelbrecht et 

al (1993:324) waaraan die hulpverlener aandag behoort te gee. 
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Bogenoemde gesinsvorme is kwesbaar en in sommige gevalle is die ouer( s) onbetrokke by die 

kind se probleme, aangesien hulle vanwee groter emosionele druk en verantwoordelikhede, nie 

genoeg tyd of fisiese krag het om die kind na behore te help nie. Sulke ouers moet self in baie 

gevalle die trauma van 'n egskeiding of die verlies van 'n eggenoot verwerk. Veral die 

adolessente begaafde seun kan aan sy eie lot oorgelaat word, omdat gereken word dat hy reeds 

na homself kan omsien. 

Dit is die verantwoordelikheid van die huJpverlener om vas te stel in welke mate hierdie toedrag 

van sake die begaafde seun wat onderpresteer befuvloed en die hulpverleningsprogram dan 

daaivolgens aan te pas. Dit is 'n gegewene dat alle kinders onder moeilike omstandighede soos 

hierbo genoem, kan onderpresteer, maar die begaafde kan ook onderpresteer as gevolg hiervan. 

Die hulpverlener kan dit in ag neem dat die onderprestasie in so 'n geval van verbygaande aard 

kan wees en dus totaal ophefbaar is met dien verstande dat daar nie verdere veroorsakende 

faktore onderliggend aan die onderprestering is nie. 

Net soos die gesinsamestelling, kan ook die gesinstipe 'n noemenswaardige invloed op die 

leerder uitoefen. 

4.6.3.2 GESINSTIPES 

Aangesien sommige ouers dit aanvaar dat adolessente seuns na hulself kan omsien, word hulle 

dikwels toegelaat om tot laat uit te gaan na plekke. Hulle word derhalwe nie in dieselfde mate 

beskerm as meisies nie en is meer uitgelewer. In die huidige samelewing is daar 'n toename 

onder adolessente van alkoholisme, dwelmmisbruik, vrye seks, bendevorming, en so meer. In 

hierdie permissiewe gesinne lyk dit asof ouers nie meer beheer het oor veral hulle seuns nie. Dit 

stem ooreen met die moderne grootstadgesin waar die gesinsfunksies oorgelaat word aan die 

gemeenskap en die gesin sonder weerstand aan die veranderinge in die maatskappy oorgelewer 

word volgens Du Plessis (1994:29). Sekere gesinstipes kan egter daartoe hydra dat begaafde 

seuns vanwee onstabiliteit van die gesinslewe, onderpresteer. 

Die skyngesin gee voor asof alle verhoudinge binne die gesin normaal is, maar word in 

werklikheid gekenmerk deur intense spanning. Die disharmoniese gesin word gekenmerk deur 

persoonlike verskille, soos meningsverskille. Dit kan openlik of bedek voorkom, of selfs 'n so eke 
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wees na innerlike ewewig. In die verwaarloosde gesin is die gesinslewe chaoties en voldoende 

sorg, orde en reelmaat ontbreek. Outoritere gesinne is geneig om die kind te isoleer en te 

oorbeskerm, waar permissiewe gesinstipes weer toegee aan bandelose vryheid (Du Plessis 

1994:26-29). 

Hu1pverleners moet hulself vergewis van die bepaalde gesinstipe van die leerder met probleme, 

omdat dit ook in 'n mate sal bepaal hoe bereid die ouer( s) sal wees tot samewerking in die 

huJpverleningsprogram, al dan nie. Die gesin is die belangrikste stabiliseringseenheid van die kind 

en waar dit ontbreek, kan velerlei probleme opduik. Selfs die posisie van die kind in die gesin 

kan van belang wees vir die huJpverlener wat optimale hulp aan die begaafde onderpresteerder 

wi1 hied. 

4.6.3.3 POSISIE VAN DIE KIND IN DIE GESIN 

Omdat baie ouers geneig is om te dink 'n seun kan na homself omsien, word daar in baie gevalle 

druk op die adolessente seun geplaas. Die aantal kinders in die gesin en die posisie wat die kind 

beklee, kan veroorsaak dat ouers groter verwagtings koester, soos in die geval van oudste 

kinders. Waar die seun die oudste is, word die druk nog meer, aangesien in sommige gevalle 

waar probleme binne die gesin ondervind word, selfs groter verantwoordelikheid op die seun se 

skouers geplaas word. Begaafde seuns kan swig onder die druk en onrealistiese verwagtings en 

gevolglik onderpresteer. 

Statistiek het al bewys dat 'n middelste kind dikwels afgeskeep word in verhouding tot die ander 

en dat die jongste 'n bietjie bederf word of meer dinge toegelaat word. Die oudste daarenteen 

word strenger grootgemaak (Booyse 1989:21). Elkeen kan probleme toon as daar nie 'n 

gesonde balans gehandhaaf word nie en daarom moet huJpverleners op die uitkyk wees vir sulke 

faktore. 

Dit is wenslik om in hierdie stadium dit weer te noem dat die probleme van die begaafde 

adolessente seun wat onderpresteer so kompleks en verweefd voorkom, dat daar nie net enkele 

oorsake van die onderprestering gesoek moet word nie. Alle moontlike oorsake moet egter deur 

die hulpverlener oorweeg word. So 1s daar veral m die huidige moeilike 
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samelewingsomstandighede ook sosio-ekonomiese faktore binne die gesin wat kan aanleiding 

gee tot die begaafde onderpresteerder se probleme. 

4.6.3.4 SOSIO-EKONOMIESE GESTELDHEID VAN DIE GESIN 

Inteme en eksteme veranderinge beihvloed die gesin. Eksteme veranderinge sluit onder andere 

in: verstedeliking, maatskaplike veranderinge, sosio-ekonomiese faktore, tegnologie, elektronika 

en toenemende sosiale mobiliteit (Du Plessis 1994:34). Inteme veranderinge vind binne die gesin 

plaas en raak die verhoudinge binne die gesin. Egskeidings is 'n voorbeeld van inteme 

veranderinge. Tesame hiermee kan daar ook 'n funksieverskuiwing binne die gesin plaasvind. 

Die vaderlike gesag het in sekere gevalle vertlou as gevolg van voorgenoemde faktore en die 

werkende moeder binne die gesin kan hydra tot 'n swakker opvoedingskommunikasie binne die 

gesin. Skoolverwisseling kan ook 'n nadelige uitwerking op die kind he (Du Plessis 1994:68). 

In die huidige omstandighede, is baie broodwinners werkloos, met 'n gevolglike verlaging in 

lewenstandaard, die ontstaan van armoede en emosionele probleme wat hieruit voortspruit. Die 

navorser wil hiermee geensins te kenne gee dat die gesin in duie stort die oomblik as daar 'n 

finansiele krisis is nie, maar die omstandighede binne die gesin word meer kwesbaar en 

problematies. Die gesin se lewensruimte voldoen in baie gevalle dus nie meer aan die vereistes 

om opvoeding suksesvol te voltrek nie en sommige kinders gaan soek vertroosting, aanvaarding 

en behoeftebevrediging buite die gesin. Ekonomiese, emosionele, sosiale, opvoedings- en 

rolsekuriteit ( sekerheid rondom 'n geskikte geslagsrolidentifikasie, rolverdeling en 

roldifferensiasie) ontbreek binne die gesin en gesinsonstabiliteit kan in sekere gevalle die gevolg 

wees (Du Plessis 1994:45). Geen kind kan in swak huislike omstandighede optimaal funksioneer 

nie. Dit is noodsaaklik dat hulpverleners moet vasstel wat die gesinsomstandighede is, aangesien 

daar ook toenemend in klaskamers kinders aanwesig is wat fisies of psigies verwaarloos is. Die 

ekonomiese, sosiale, en pedagogiese kwesbaarheid van die gesin moet deur die hulpverlener in 

ag geneem word. 

Die sosio-ekonomiese gesteldheid van die gesin, bepaal gewoonlik die woonbuurt waarin die 

gesin woon. Invloede vanuit 'n swak woonbuurt, kan die kind dermate beihvloed dat hy moreel 

ontspoor, verkeerde vriende het, aan bendes behoort, misdaad pleeg, eksperimenteer met drank 

en dwelms, en vele antler probleme. Die onderprestering kan as gevolg van hierdie invloede 
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plaasvind (Wiechers 1991: 108). Hulpverleners moet daarom 'n totale oorsigtelike beeld van die 

kind se gesin en milieu verkry vir optimale hulpverlening. 

Sosio-ekonomiese omstandighede kan ook aanleiding gee tot kinderverwaarlosing en 

kindermishandeling (Du Plessis 1994:68). Sulke kinders ervaar gevoelens van verwerping, 

eensaamheid, angs, woede, skuld en verwarring. Hulpverleners moet kinders ondersteun en ook 

oplei in konflikhantering en probleemoplossing. 

Die kwessie van wangedrag en misdaad binne die gesin, sal nou onder bespreking kom 

4.6.3.5 WANGEDRAG EN MISDAAD BINNE DIE GESIN 

Baie kinders ondervind probleme binne die gesin met wangedrag en misdaad. Soms is een of 

albei ouers betrokke (Wiechers 1991:112). Daar word veral op die seun groot druk geplaas en 

faktore soos alkoholisme, prostitusie, diefstal, mishandeling, bedrog en vele meer, sal die kind in 

sy totaliteit benadeel. Hierdie faktore het verreikende gevolge ( Cronje, Van der Walt, Retief & 

Naude 1982:160-162). Dit is die taak van elke huJpverlener om die begaafde seun wat 

onderpresteer as gevolg van hierdie faktore, te begelei, ondersteun en daadwerklike leiding te 

gee. Sulke kinders het gewoonlik 'n lae selfbeeld, is prikkelbaar, teruggetrokke, depressief en 

toon ook :fisiese tekens van verwaarlosing (Cronje et al 1982:2). 

In baie gevalle toon ouers uit sulke gesinne min of geen belangstelling in hul kinders nie en is min 

betrokke by hulle. Die taak van hulpverleners is om sulke ouers positief en aktief betrokke te kry 

by hul kind, sodat maksimale hulpverlening kan geskied. Die feit dat 'n ouer moontlik as gevolg 

van misdaad tronkstraf uitdien, kan verdere verreikende gevolge he waarvan huJpverleners moet 

kennis neem Dit is waarskynlik dat die maatskaplike werker in sulke gevalle prominent as 

huJpverlener sal :figureer. 

Laastens sal nou gekyk word na die opvoedingstyl van ouers en hoe dit die kind kan beiilvloed. 
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4.6.3.6 OPVOEDINGSTYL 

Ouers wat te streng of te toegeeflik is, veroorsaak verwarring en onsekerheid by die seun 

(Engelbrecht et al 1993:88). Veral begaafde seuns wat te veel ingeperk word (outoritere 

opvoeding), kan kenmerke van rebelsheid toon, afhangende van die seun se persoonlikheid, om 

te kan bewys dat hulle op hul eie voete kan staan (Engelbrecht et al 1993:91). Hierdie houding 

en gesindheid kan akademiese prestasies beiilvloed of die seun kan opsetlik onderpresteer. 

Hulpverleners moet hierdie aspekte met omsigtigheid hanteer, aangesien sulke seuns ook 

aggressief reageer. Ouers moet voorligting ontvang, sodat hulle die opvoedingstyl kan aanpas. 

Waar ouers weer te toegeeflik is (permissiewe opvoeding), misbruik die kind sy vryheid en is 

nog nie altyd gereed om self 'n verantwoordelike keuse te maak nie (Du Toit 1993:301). Sulke 

seuns mag moontlik houdings- en gedragsprobleme ondervind wat akademiese prestasies kan 

verlaag (Engelbrecht et al 1993:95). Hulpverleners kan voorsiening maak daarvoor dat, veral in 

die geval van die adolessente seun wat baie energie het en aktief is, hul energie in gesonde 

aktiwiteite bele word soos sport of stok:perdjies. Ouerbegeleiding kan deur 'n berader gedoen 

word, byvoorbeeld 'n opvoedkundige sielkundige of BARKA-berader om die ouers te wys op 

die belangrikheid van 'n opvoedingstyl. 

Daar sal nou meer indringend gekyk word na die begaafde seun wat onderpresteer in die 

samelewing en die invloede wat die samelewing op die kind kan uitoefen. Die leser word verwys 

na die BJNGO-kind-in-totaliteitvraelys en die gepaardgaande BJNGO-kind-in-totaliteittabel. 

4.6.4 DIE BEGAAFDE SEUN WAT ONDERPRESTEER IN SAMELEWINGSVERBAND 

Die leser word ook terugverwys na die vyfde paragraafvan afdeling 4.6.1 van hierdie hoofstuk 

aangaande die begaafde seun as persoon, waar dit handel oor die begaafde seun se affektiewe 

gesteldheid en die wisselwerking tussen die verskillende aspekte van die seun as persoon. 

Daar is verskeie aspekte binne die samelewing wat dit vir die kind moeilik maak om te sosialiseer 

en aan te pas. Samelewingsnorme en -waardes verander en permissiwiteit, byvoorbeeld 

pomografie, drank, dwelms, ,homoseksualiteit, voorhuwelikse seks, saamwonery en misdaad 

kom in sekere gebiede meer prominent en openlik voor (Engelbrecht 1994:93-95). Hulpverleners 

moet hieraan spesiale aandag gee en seuns se vryetydsbesteding moet versigtig beplan word 
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saam met die ouers en die kind. Seuns word meermale die prooi hiervan, omdat hulle meer 

buitenshuis beweeg as dogters. 

'n Ander faktor binne die samelewing is die geweldige hoe eise ten opsigte van prestasie en 'n 

produksiegerigte meritokrasie. Veral in sport is daar groot druk op die seun om te presteer. 'n 

Kind kan volgens du Toit (1993:21) 'n swak akademiese selfkonsep he, maar 'n goeie sosiale of 

sportselfkonsep. Dit is die rede waarom onderpresteerders dikwels kompenseer deur sosiaal ''in" 

te wees of om op die sportveld uit te blink. 

Kompetisie gaan in baie gevalle gepaard met spanning en angs. Kinders word in baie gevalle as 

sodanig voorberei vir die kompetisie, maar nie om die sielkundige druk te kan hanteer nie. By 

sommige skole is wel sportsielkundiges, waarvoor die ouers in die meeste gevalle moet betaal. 

Afrigters verwag prestasie en veral seuns plaas soveel klem op sport of ander buitenshuise 

aktiwiteite en stokperdjies dat daar nie altyd 'n gesonde balans is tussen rekreasie en akademie 

nie en die seuns kan onderpresteer vanwee te min tyd wat aan die akademie bestee word of die 

feit dat die kind oorlaai word en moeg is wanneer hy moet leer en huiswerk doen. Hulpverleners 

kan 'n aanbeveling doen dat 'n balans tussen aktiwiteite gehandhaafword, sodat genoegsame tyd 

vir alle bedrywighede ingeruim kan word. 

V anwee die seun se begaafdheid word hy meermale uit die portuurgroep verwerp en dit 

veroorsaak dat sommige begaafde seuns opsetlik onderpresteer om te konformeer (Kapp 

1989: 180). Afhangende van die persoonlikheid van die kind is sosialisering nie vir alle begaafde 

seuns ewe belangrik nie. Sekere begaafde seuns is geneig om vriendskappe te sluit met ouer 

persone as hulself en word daarom al hoe meer uit die portuurgroep gedruk. Hulpverleners moet 

riglyne aan seuns bied om suksesvol te kan sosialiseer, veral ook binne die portuurgroep. Enkele 

sosialiseringsriglyne wat vir die begaafde adolessente seun wat onderpresteer aangebied kan 

word, is onder andere kommunikasievaardighede, voldoene sosialiseringsgeleenthede en 

luistervaardighede. 

Hulpverlening ten opsigte van beginsels, waardes en norme is noodsaaklik, aangesien begaafde 

seuns, soos alle adolessente, hierdie onderwerpe dikwels bevraagteken. Die 

massakommunikasiemedia is in baie gevalle verantwoordelik vir die verwarring en onsekerheid 

met betrekking tot waardes en norme. Die betrokke samelewing van die kind moet in ag geneem 
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word, aangesien waardes en norme van verskillende samelewings kan wissel. Die kind moet weet 

waar hy as mens in hierdie komplekse heterogeniteit inpas. Dit word deur voorlewing van ouers 

en ander hulpverleners moontlik gemaak. 

Die metabletiese aard, met ander woorde die snelle veranderings en gevolglike 

onvoorspelbaarheid en toekomsskok van die modeme samelewing, verwar adolessente en maak 

hulle onseker (Engelbrecht 1994:45-46). 'n Algemene gevoel van "gee nie om nie" word onder 

tieners gevind en hulpverleners moet aandag gee hieraan en kinders aanmoedig om te volhard en 

aan te pas, anders gaan waardevolle breinkrag vir die land verlore. 

Vervolgens sal aandag gegee word aan die unieke behoeftes van die begaafde seun wat 

onderpresteer, sodat hulpverleners 'n beter geheelbeeld kan verkry van die uiteenlopende aard 

van hierdie behoeftes. Vir verdere toeligting, word die leser verwys na die Akkumulatiewe 

BJNGO-Plantabel aan die einde van hierdie hoofstuk. 

4.6.5 DIE BEHOEFTES VAN DIE BEGAAFDE ONDERPRESTEERDER 

Vanwee die uiteenlopende aard van die behoeftes van die begaafde seuns wat onderpresteer, kan 

daar nie 'n rigiede program toegepas word nie, maar moet 'n hulpprogram aangepas word om te 

voorsien in die bepaalde behoeftes van die individu. Daarom sal individuele hulpverlening in die 

meeste gevalle meer suksesvol as groepwerk wees, alhoewel laasgenoemde ook ingeskakel kan 

word as deel van die hulpprogram. 

Soos reeds genoem het die begaafde onderpresteerder bepaalde behoeftes wat uniek is as gevolg 

van elkeen se unieke probleme. Hulpverleners moet vasstel presies wat die behoefte van die 

begaafde adolessente seun is wat onderpresteer deur onder andere onderhoude met die seun en 

sy ouers te voer, vraelyste te voltooi, byvoorbeeld die Selfevalueringsvraelys van die BJNGO

hulpprogram of die BJNGO-kind-in-totaliteitvraelys, asook observasie. Beplanning van 

hulpverlening moet hierdie behoeftes insluit, sodat daaraan voldoen kan word deur middel van 

doelwitte. Slegs enkele behoeftes van die begaafde seun wat onderpresteer sal nou aandag 

geniet, soos aangedui op die Akkumulatiewe BJNGO-Plantabel aan die einde van hierdie 

hoofstuk. 
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4.6.5.1 SKOLASTIESE EN AKADEMIESE BEHOEFTES 

'n Behoefte ten opsigte van aangepaste kurrikula word deur die begaafde onderpresteerder 

ondervind. Die kurrikulum moet aangepas en gedifferensieer word vir begaafde seuns met 

leerprobleme en die leerstof moet versigtig geselekteer word, aangesien begaafde seuns 

belangstellings het wat wyer strek as wat die sillabusse hulle kan bied. Nie net moet verryking 

aangebied word nie, maar die leemtes of gapings in die leerstof moet oorbrug of verklein word. 

Dit vereis goedbeplande remediering. 

Die begaafde onderpresteerder toon verder dikwels 'n behoefte aan tempo-aanpassing en wil 

werk teen sy eie tempo. Hulpverleners, byvoorbeeld die klasonderwyser, moet hiervoor 

voorsiening maak. Baie begaafde seuns wat onderpresteer raak gespanne indien die werk te 

vinnig gedoen word en hulle nie kan byhou nie. 'n Tempo wat vir die kind te vinnig is, 

veroorsaak dat hy al hoe verder agter raak. 

'n Verdere behoefte van die begaafde onderpresteerder is die behoefte aan studieleiding (RGN 

1986:214). Leerstyle en studiemetodes moet gewoonlik gewysig, aangepas of uitgebrei word 

deur hulpverlening, aangesien baie begaafde seuns oningelig is aangaande studiemetodes. 

Volgens die RGN-verslag oor onderwys vir begaafde leerlinge (RGN 1986:229-235) ondervind 

heelwat van hierdie groep seuns konsentrasieprobleme, aandagafleibaarheid en impulsiwiteit. Dit 

vereis dat 'n planmatige studierooster, leerdoelwitte en studiemetodes gefukorporeer moet word 

in die hulpverleningsprogram. Dit blyk duidelik hieruit dat die probleme en behoeftes van die 

begaafde seun wat onderpresteer, hand aan hand loop en goeie beplanning vereis vir 'n 

suksesvolle hulpverleningsprogram 

Begaafde seuns wat onderpresteer toon 'n behoefte aan beroepsleiding en beleef onsekerheid 

oor en onvoldoende kennis aangaande beroepe, beroepsbeplanning en beroepsaspirasies (Du 

Toit 1993:295-296). Voorligting moet aangebied word en spesialiste van buite die skool kan ook 

gereel word om die seun( s) toe te spreek. 
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4.6.5.2 EMOSIONELE BEHOEFTES 

V anwee affektiewe probleme en die emosionele gesteldheid van die begaafde adolessente seun 

wat onderpresteer, het hulle veral 'n behoefte aan aanvaarding, lief de en sensitiwiteit (Du Toit 

1992:31, 62; 150). Die meeste begaafde seuns wat onderpresteer, het affektiewe probleme 

(Kapp 1989:175). 

Hierdie seuns het in baie gevalle behoefte om met iemand (gewoonlik 'n manspersoon) te kan 

identifiseer (RGN 1986:218-219). So 'n mentor of tutor kan 'n groot invloed op die seun 

uitoefen wanneer die seun aanhanklik en ontvanklik is. 

Volgens Vrey (1984:46) impliseer selfaktualisering dat 'n volwassewordende al die latente 

potensiele moontlikhede van sy selfheid realiseer. Die begaafde onderpresteerder toon net soos 

enige ander kind, ook behoefte aan selfVerwesenliking en benodig die hulp en begeleiding van 'n 

volwassene. Dit sluit onder andere menslike ideaalmodelle in waarmee hy kan identifiseer (Vrey 

1984:47). Om tot selfVerwesenliking te kom, moet die seun belewing, betrokkenheid en 

betekenisgewing ondervind. 

4.6.5.3 SOSIALE BEHOEFTES 

Behoorlike, gebalanseerde sosialisering en veral die inskakeling by 'n portuurgroep is 'n verdere 

behoefte van die begaafde onderpresterende seun, aangesien hulle dikwels vanwee hulle 

andersheid uit die portuurgroep verwerp word (Du Toit 1993:21). Hierdie stelling word ook 

ondersteun deur die RGN (RGN 1986:214). Aandag moet ook gegee word aan die seun(s) se 

interpersoonlike relasies (Dednam et al 1993:274). Hierdie tipe leiding sal aangepas moet word, 

na aanleiding van die persoonlikheid van die bepaalde seun, aangesien nie al die seuns hierdie 

behoefte van sosialisering ondervind nie. 

4.6.5.4 NORMATIEWE BEHOEFTES 

Die verstandelike vermoens van hierdie groep seuns, tesame met ander faktore soos huislike 

omstandighede (Wiechers 1991:111-112) lei tot die bevraagtekening van bestaande waardes en 

norme en die seun word verwar deur botsende waardes, norme en beginsels (RGN 1986:222). 
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Die leser word terugverwys na die sesde paragraafvan afdeling 4.6.4. Dit is daarom noodsaaklik 

dat hulpverleners leiding en ondersteuning, maar veral ook 'n navolgenswaardige voorlewing aan 

die seun sal stel, ook wat godsdiens betref 

4.6.5.5 TERAPEUTIESE BEHOEFTES 

Athangende van die bepaalde probeem of probleme van die spesifieke kind, toon hulle ook 'n 

behoefte aan geindividualiseerde terapie. Hier word soms die hulp van terapeute soos spraak

en/of arbeidsterapeute gebruik. Medici en sielkundiges tree ook as hulpverleners op. 

4.6.5.6 BEHOEFTES TEN OPSIGTE VAN DISSIPLINE 

Soos alle antler kinders, toon die begaafde seun wat onderpresteer ook 'n behoefte aan duidelike 

riglyne ten opsigte van dissipline, gesag en reels. Hiervolgens weet hulle waar die grense is 

waarbinne hulle kan beweeg. Sommige begaafde onderpresteerders kom reeds in opstand teen 

rigiede toepassing van reels en gesag. Dit is noodsaaklik dat konsekwentheid toegepas word wat 

gesag en dissipline betret: maar ook buigsaamheid. Volgens die RGN-verslag (RGN 1986:217) 

is sommige onderwysers nie sensitief genoeg nie, te outoriter en te behep met dissipline en die 

oordrag van kennis en kan begaafde leerders as gevolg daarvan onderpresteer. 

4.6.5. 7 BEHOEFTES VAN DIE KIND-IN-TOTALITEIT 

Aangesien individualisering voorop staan in die hulpverlening aan die begaafde adolessente 

seun wat onderpresteer, is dit noodsaaklik dat die behoeftes van die kind-in-totaliteit in 

aanmerking geneem word en daarvolgens 'n hulpverleningsplan, -program en -doelstellings 

opgestel word. Dit is duidelik dat die begaafde seun wat onderpresteer 'n behoefte het aan 

spesiale onderwysvoorsiening en spesiale onderwysprogramme. Hierdie behoeftes word soms 

moeilik vervul binne die hoofstroom van die onderwys. 

Bogenoemde was slegs enkele van die meer prominente behoeftes wat die begaafde, adolessente 

seun wat onderpresteer toon. 
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Net soos die unieke behoeftes, is daar ook unieke probleme ter sprake, soos vetvolgens bespreek 

sal word. Die leser word verwys na die Akkumulatiewe BINGO-Plantabel aan die einde van 

hierdie hoofstuk. 

4.6.6 PROBLEME RAKENDE DIE HULPVERLENING AAN DIE BEGAAFDE 

ONDERPRESTEERDER 

Daar is reeds gese dat die behoeftes en probleme van die begaafde onderpresteerder hand aan 

hand loop. Die probleme van die begaafde adolessente seun wat onderpresteer, is so 

uiteenlopend en kompleks van aard, dat dit moeilik is om te se wat die oorsaak en wat die 

gevolg is. Daar is sekere algemene probleme wat ondetvind word ten opsigte van hulpverlening 

aan die groep leerders en ook spesifieke probleme wat by hulle voorkom Van hierdie probleme 

sal vetvolgens net kortliks genoem word vanwee die beperkte omvang van hierdie studie. 

Hulpverleners moet bepaal met watter spesifieke probleem of probleme die besondere leerder 

gekonfronteer word, sodat hulpverlening spesifiek gemik kan word op die eliminering van 

daardie probleem 

4.6.6.1 ALGEMENE PROBLEME TEN OPSIGTE VAN HULPVERLENING 

Die volgende algemene probleme met hulpverlening word ondetvind: 

* Fondse vir hulpverlening ontbreek. 

* Etikettering as onderpresteerders, lei tot 'n verdere lae selfbeeld. 

* Tyd is 'n faktor, aangesien hulpverlening soms oor 'n lang periode behoort te strek. 

* Die geografiese figging van die gesin maak dit soms moeilik om die kind by hulpverleners te 

kry. 

* Ouers wat onbetrokke is, of finansieel nie hulpverlening kan bekostig nie is 'n probleem 

* Onderwysers en die gemeenskap wat onopgelei en oningelig is oor hierdie onderwerp 

bemoeilik hulpverlening. 

* Rolmodelle in die vorm van manlike onderwysers vir die seun ontbreek. 

* Swak punte van die kind word oorbeklemtoon en moontlikhede onderbeklemtoon. 
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4.6.6.2 SPESIFIEKE PROBLEME VAN DIE BEGAAFDE SEUN WAT ONDERPRESTEER 

Hulpverlening moet doelgerig en volgens beplanning geskied om die spesifieke probleme van die 

bepaalde kind te hanteer. Die leser word daarop gewys dat begaafde seuns wat onderpresteer nie 

noodwendig al hierdie probleme sal openbaar nie. Volgens Kapp (1989:26-29 & 34) is spesifieke 

probleme van die begaafde seun wat onderpresteer die volgende: 

* leerprobleme in vakverband 

* studieprobleme en studiemetodes 

* gedragsprobleme 

* aanpassingsprobleme 

* gesindheidsprobleme 

* fisieke probleme 

* milieugeremdheid 

* affektief-sosiale probleme 

* ontwikkelingsprobleme 

* perseptuele probleme 

* didaktiese probleme 

* motoriese probleme 

* gesins- en sosio-ekonomiese probleme 

* psigiese probleme 

Na aanleiding van die bepaalde probleem moet besluit word watter tipe hulpverlening die mees 

geskikte sal wees en watter persone almal by die hu1pverleningsprogram betrek sal word. Die 

leser word ook verwys na die Akkumulatiewe BJNGO-Plantabel aan die einde van hierdie 

hoofstuk, waar sekere wyses van hulpverlening voorgestel word. Hierdie wyses van 

hu1pverlening is geensins volledig nie, maar slegs moontlike voorstelle ten opsigte van 

hulpverlening. Daar sal nou verder aandag gegee word aan hu1pverlening in meer besonderhede. 
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4. 7 HULPVERLENINGSTRATEGIEE, -TEGNIEKE, -METODES EN WYSES 

VANTERAPIE 

Weens die beperkte omvang van hierdie studie, sal die bepaalde tipes hu1pverlening slegs 

genoem word en maak die navorser geensins aanspraak op volledigheid nie. Die navorser wil die 

aandag vestig op die belangrikheid dat hulpverlening gemik moet wees op die volgende aspekte, 

ongeag die bepaalde strategie, metode oftegniek wat gebruik word: 

* Opheffing van die kind se swak seltbeeld. 

* Die opbou en skep van 'n wil by die kind. 

* Verbetering van die leerder se deursettingsvermoe en volharding. 

* Positiewe terugvoering. 

* Kind moet sukses beleef. 

* Aanmoediging van prestasiemotivering. 

* Positiewe gesindheid. 

* Positiewe hantering van kritiek. 

* Vestig die kind se aandag op sy moontlikhede, al word daar aan die beperkinge gewerk. 

Sekere hu1pverleningstelsels het ontstaan uit bepaalde perspektiewe, byvoorbeeld die 

interaksieperspektiet: die ekologiese perspektiet: die kliniese of die individugerigte perspektief. 

V anwee die beperkte omvang van hierdie studie, sal die aanwending van hierdie stelsels as 

hu1pverlening nie bespreek word nie. Die leser word egter daarop gewys dat dit ook ingesluit 

kan word tydens hu1pverlening aan die begaafde seun wat onderpresteer. 

Vervolgens sal die hu1pverleningstrategiee bespreek word. 

4.7.1 HULPVERLENINGSTRATEGIEE 

Strategiee is wyses wat die hu1pverlener aanwend, tesame met metodes en tegnieke, om die kind 

te begelei, sodat die kind die meeste baat kan vind by die hu1pverlening. Moontlike 

hulpverleningstrategiee sal vervolgens onder die loep geneem word. 
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4. 7.1.1 PORTUURGROEPBEMIDDELING 

Hu1pverleningstrategiee wat oorweeg kan word, is portuurgroepbemiddeling waar van 

kooperatiewe leer en portuuronderrig gebruik gemaak word. Daar word in spanne saamgewerk. 

Hierdie strategie moet egter met omsigtigheid aangewend word, maar daar is sekere voordele 

aan verbonde, naamlik die onderwyser se taak word verlig, die werktyd word vermeerder, 

selfbetrokkenheid verhoog, onmiddellike korrigering van foute vind plaas, daar is verbeterde 

motivering en individuele hu1p en aanmoediging verhoog. 

4. 7.1.2 ONDERWYSERBEMIDDELING 

Net soos portuurgroepbemiddeling wat in die gewone klaskamer toegepas kan word, kan ook 

onderwyserbemiddeling as hulpverleningstrategie gebruik word. Strategiee soos direkte onderrig 

( taakanalise ), vorentoe-aaneenskakeling, agtertoe-aaneenskakeling, kognitiewe herstrukturering, 

metakognitiewe strategiee en rekenaargesteunde onderrig, kan toegepas word. Direkte onderrig 

impliseer dat 'n komplekse taak eers in sy basiese komponente verdeel word en in logiese 

volgorde gerangskik word (Du Toit 1993: 110). Vorentoe-aaneenskakeling dui daarop dat die 

afsonderlike vaardighede van die begin tot die einde aanmekaar geskakel moet word soos 

afsonderlike skakels inmekaargehaak word om 'n ketting te vorm aldus Du Toit ( 1993: 111 ). In 

agtertoe-aaneenskakeling word die taak ook in stappe verdee~ maar die seun word vanaf die 

voltooide taak stap vir stap teruggeneem totdat hy die totale taak met al sy onderafdelings self 

kan bemeester. Kognitiewe herstrukturering beoog die wysiging van die seun se denkwyses, 

sodat probleme op 'n meer effektiewe wyse opgelos kan word. Hierdie strategie kan met sukses 

toegepas word op die sekondereskoolkind. Daar word dus gefokus op die wyse waarop die 

leerder die probleem moet benader. Verder kan hierdie strategie ook gebruik word in 

hulpverlening aan leerders met gedragsprobleme. Metakognitiewe strategiee sluit 

mnemotegnieke en mind mapping in, waartydens die leerder bewus gemaak word van die wyse 

waarop hy leer en om beheer oor sy denkstrategiee uit te oefen (Du Toit 1993: 112). 

Mnemotegnieke en mind mapping is dus tegnieke wat as metakognitiewe strategiee kan figureer. 

Daar is ook ander soorte metakognitiewe tegnieke wat onder die metakognitiewe strategie as 

hu1pverlening aangewend kan word. Die leser word verwys na metakognisie as tegniek in 

afdeling 4.7.2.5 van hierdie hoofstuk. 
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4.7.1.3 VOORLIGTING 

Voorligting as strategie kan die leerder toerus met kennis aangaande beroepe, menswees en sy 

bepaalde probleem Deur middel van tegnieke en metodes kan die seun sy probleem aanvaar en 

hanteer en daadwerklik saamwerk om dit te verbeter. Kennis tot verskeie beroepe, verskaf ook 

aan veral die begaafde, adolessente seun wat onderpresteer gemoedsrus om sodoende die bes 

moontlike keuse uit te oefen. Dit skakel goed met die volgende strategie wat in hu1pverlening 

aangewend kan word, naamlik voorlewing deur 'n rolmodel. 

4. 7.1.4 MENTOR OF TUTOR 

'n Mentor of tutor wat kan figureer as identifikasiefiguur is 'n besondere e:ffektiewe wyse van 

hu1pverlening. Die veronderstelling is egter dat so 'n persoon 'n baie noue vriendskapsband met 

die seun moet sluit en 'n vertroueling vir horn moet wees. Die persoon moet in die geval van die 

begaafde adolessente seun 'n manspersoon wees. Hierdie rolmodel moet intensief hulp verleen 

aan die seun en bereid wees om vele opo:fferings te maak ter wille van die kind. 

4.7.1.5 MULTISENSORIESE BENADERING 

'n Multisensoriese benaderingswyse is 'n strategie waar gebruik gemaak word van metodes en 

tegnieke om al die sintuie van die seun te benut tydens die leerproses, volgens Du Toit 

( 1993: 104 ). Hierdie benadering rus die seun ook toe met vaardigheid sodat hy meer bewus kan 

wees van dinge rondom horn en beter aandag kan gee aan relevante dinge. Al die sintuie word as 

't ware geoefen om persepsies en waarnemingsvermoens te verbeter. Dit brei dan ook uit na sy 

hele lewe en word nie net beperk tot die leerproses nie. Die leser word ook terugverwys na 

hoofstuk 1, afdeling 1. 7.10 aangaande die verklaring van die begrip van "multisensories". 

4. 7.1.6 GEDRAGSMODIFIKASIE 

Gedragsverandering is 'n strategie wat by die begaafde adolessente seun wat onderpresteer, 

versigtig toegepas moet word. Dit verwys na die manipulering van die omgewing om spesifieke 

veranderinge in gedrag teweeg te bring. Deur bepaalde metodes en tegnieke moet die gedrag van 

die seun gewysig word, aangesien die meeste van die groep seuns emosioneel labiel, aggressiet: 
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depressiet: of sosiaal wanaangepas is. Hier moet veral gelet word op aspekte soos 

selfbeeldverbetering, verbeterde gesindheid en houding, beter selfbeheersing en -dissipline, asook 

innerlike kontrole. 

Weens die aard van 'n seun, is hulle dikwels geneig om hulle frustrasie en aggressie op 'n fisieke 

wyse te ontlaai deur 'n bakleiery, die stukkend breek van voorwerpe of 'n hewige stryery. Hui 

negatiwiteit moet ook verbreek word. Metodes en tegnieke vir die wysiging van gedrag, sluit 

byvoorbeeld in "terug uit die toekoms'', selfevaluering, metakognisie, speletjies en die 

ontwikkeling van verskeie vaardighede. Die leser word verwys na afdeling 4.7.2.5 en 4.7.2.7 

verder in hierdie hoofstuk. Belangrike metodes in gedragsverandering is ook psigoterapie, 

gesinsterapie en groepterapie. 

Spesifieke tegnieke vir hulpverlening sal vervolgens nader belig word en die leser word verwys 

na die Akkumulatiewe BJNGO-Plantabel aan die einde van hierdie hoofstuk. 

4. 7.2 HULPVERLENINGSTEGNIEKE 

In die hulpverleningsprogram moet tegnieke aangewend word om die bepaalde probleem van die 

leerder te verlig en verbeter. Volgens die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT 

1991), is 'n tegniek 'n vaardigheid wat vir die verrigting van 'n werk nodig is. Die begaafde 

leerder wat onderpresteer, moet dus vaardighede verkry vir die verrigting van sy ''werk'', 

naamlik om tot sy voile potensiaal te presteer. 

4. 7.2.1 BEANTWOORDING VAN VRAESTELLE 

Volgens die ervaring van die navorser, het die sekondereskoolseun behoefte aan bepaalde riglyne 

ten opsigte van die beantwoording van vraestelle. Kapp (1989:158-159) voer aan dat die 

begaafde seun wat onderpresteer alreeds so negatief is teenoor eksaminering vanwee die 

verwagte mislukkings. Dit kan daartoe lei dat hulle ook die beantwoording van 'n vraestel 

foutief benader en 'n negatiewe houding daarteenoor openbaar. Tegnieke wat die 

onderpresterende begaafde seun kan help is selfbeheersing, positiwiteit, tydsindeling van die 

vraestel in terme van die tipe vrae, konsentrasie, eenvoudige vrae wat eerste beantwoord word, 

nommering van antwoorde, werkstempo volgens die tydsindeling, uitlig van sleutelwoorde, en so 
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meer. Die navorser het vasgestel dat die bemeestering van hierdie tegnieke ook angs en spanning 

tydens die beantwoording van vraestelle verminder en kan die seuns tot voordeel strek ten 

opsigte van hulle leerprobleme. 

4. 7.2.2 TYDSINDELING VAN STUDIES 

Wat die tydsindeling betre:t: het navorsers bewys dat die beste resultate verkry word deur 

studietyd in gelyke delete verdeel (Minninger 1995: 193). Diegene wat 'n lang studeertyd met 'n 

korte afwissel, sal minder onthou as diegene wat hul tyd meer eweredig verdeel. Volgens Jost se 

wet, 'n sielkundige van die negentiende eeu, sal gespasieerde aanbiedings ook help om beter te 

onthou. Die wet veronderstel dat die oudste herinnering die langste onthou sal word wanneer 

twee herinneringe ewe sterk op dieselfde gegewe oomblik is (Minninger 1995: 195). 

4.7.2.3 SELFBEHEERSING 

Wyses wat selfdissipline en selfbeheersing verbeter, sal baie voordele in die hulpverlening aan 

onderpresterende begaafde sekondereskoolseuns inhou. Voorbeelde wat bier aangewend kan 

word, is die benutting van hul vrye tyd deur sportbeoefening van hul keuse, stokperdjies, musiek, 

spele, asemhalingsoefeninge, natuurbewaring, en vele meer. Onlangs is 'n baie eenvoudige 

tegniek aan die publiek voorgestel waar die seun van sy aggressie ontslae raak deur 'n groot 

boom met 'n sanibok of iets dergeliks te gaan slaan. 'n Sielkundige het ook beweer dat 'n mens 

van jou spanning ontslae kan raak deur 'n boom te omhels met die palms van jou hande na binne. 

Al hierdie tegnieke is gemik op selfbeheersing en die kanalisering van frustrasie, spanning en 

aggressie in die regte kanale. Aangesien seuns oor die algemeen makliker handgemeen raak en 

fisies sterker is as meisies, hou al hierdie wyses van selfbeheersing groot voordele in. Die 

navorser het bevind dat dit in sommige gevalle waar swaar gesteun word op medikasie soos 

kalmeerpille of antidepressante, hierdie steun ook verminder. 

4.7.2.4 METAKOGNISIE AS TEGNIEK 

Metakognisie is 'n tegniek waar kognitiewe strategiee ingeoefen word, asook die wyses waarop 

geleer word (Kapp 1989:493). Dit is 'n interaksie tussen die persoon, die taal en die strategie, 

aangesien die leerder (persoon) oor sy dertke dink en hierdie dertkaktiwiteite reguleer ( deur 
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middel van taal) deur die toepassing van verskeie strategiee, soos motivering, doel van lees, 

bewuste gekontroleerde leesaksie en leessukses (Hugo 1993:59,62). 

Verder word die leerders geleer om beheer uit te oefen oor hul denkstrategiee en kognitiewe 

aspekte deur onder meer monitering, kontrolering en evaluering van hul kognitiewe aktiwiteite, 

volgens Hugo (1993:58). Sodoende word hulle bewus van hulle kognitiewe tekortkominge, soos 

swak konsentrasievermoe of aandaga:fleibaarheid, en word bepaalde metodes aangewend om vir 

hierdie tekortkominge te kompenseer, byvoorbeeld ander leerstyle, studiemetodes, beplanning, 

opsomming en andere. 

Die assosiasiemetode word ook gebruik waar daar van assosiasies gebruik gemaak word tydens 

leer. Spesifieke kemwoorde word in 'n spesifieke volgorde gememoriseer (Landsberg 

1993:261). 

Vir groter begrip tydens studielees, kan metakognisie as tegniek aangewend word. Sekere 

prosesse word ook ingesluit by metakognisie en word metakomponente genoem Die 

metakomponente is beplanning, strategiee, monitering en evaluering (Hugo 1993:58-59). 

Hulpverleners kan hierdie komponente met groot vrug insluit tydens die aanbieding van 

metakognisie as 'n tegniek. 

4.7.2.5 MNEMOTEGNIEKE 

Mnemotegnieke is geheuetegnieke waar gefokus word op sleutelwoorde. Daar is ook ander 

tegnieke wat toegepas kan word om die geheue te oefen (Du Toit 1993: 112). Begaafde seuns 

wat onderpresteer steun dikwels sterk op hul geheue om te kompenseer vir die ander leertekorte 

wat hulle ondervind, byvoorbeeld swak leesvermoe of konsentrasie. Mnemotegnieke fokus op 

die memorisering van inligting. Sekere stadiums waartydens memorisering plaasvind is 

attendering, prosessering en storing (Dednam et al 1993:88). Herhaling en integrering van 

inligting by die kind se ervaringsbesit is belangrik. Dit kan gesien word as 'n assosiatiewe 

leerproses. 

Die voordeel van mnemotegniek is dat die las op die korttermyngeheue verlig word, omdat 

onthou word deur middel van 'n enkele assosiasie, met behulp van 'n reeks bestaande kode in die 
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langtermyngeheue (Minninger 1995: 174). Hierdie tegnieke kan uitgebrei word deur te onthou 

met behulp van verbale telstelsels, byvoorbeeld sewe-krewe; visuele telstelsels, byvoorbeeld 8 = 

uurglas (die vorm van 8, lyk soos 'n uurglas); afkortings (DBV), ligging (koppel sekere 

handelinge of begrippe in die verbeelding aan ligging) en die hakiestelse~ byvoorbeeld die 

''Lochi"-hakiestelse~ waarin 'n struktuur wat die persoon ken, gebruik word om iets te orden 

wat onthou moet word. Nuwe items word op hierdie struktuur geprojekteer en as 't ware 

daaraan vasgehaak (Minninger 1995:175). Ook die bekende Megamemory van Kevin Trudeau 

bevat visuele en verbale telstelsels om te memoriseer en sodoende beter te onthou. 

4.7.2.6 SPESIFIEKE VAARDIGHEDE 

Daar is heelwat vaardighede wat aangewend kan word tydens hulpverlening om die bepaalde 

probleme van die seuns op te hef 

Denkvaardighede val onder kognitiewe vaardighede en ontwikkel die kognitiewe aspek van die 

kind. Leerders word bewus gemaak van hul eie denkprosesse, met antler woorde die monitering 

van eie denke. Dit hang nou saam met metakognisie. Voorbeelde van sulke programme vir die 

ontwikkeling van denkvaardighede, is die CORT, LOGO, IMPACT en HOTS. Die wyse van 

denke word aan die kind uitgelig, byvoorbeeld konkreet of abstrak. Probleemoplossingstegnieke 

word hierby ingesluit. 

Kommunikasievaardighede as tegniek, help die seun om beter interpersoonlike relasies te stig, 

aangesien hulle dikwels swak relasies het vanwee hul lae selfbeeld, negatiewe houdings, 

aggressie, en vele meer. Hier kan tegnieke soos die uitstuur van ek-boodskappe baie positief 

aangewend word (Engelbrecht et al 1993:50). 

Die sosiale vaardighede kan verder uitgebrei word deur leefvaardighede en 

saamleefvaardighede (Engelbrecht 1994:67-71). Hierdie tegnieke help die kind om te sosialiseer 

en nie selfsugtig te wees nie. Dit is baie voordelig vir elke seun in sy totaliteit om hierdie 

vaardighede te bemeester, aangesien dit ook hydra tot 'n positiewe houding, gedragsmodifikasie, 

verminderde aggressie, en andere. 
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Daar is nog vele antler vaardighede, soos geheuevaardighede, affektiewe vaardighede, 

liggaamlike vaardighede en kognitiewe vaardighede wat as hulpverleningstegnieke 

aangewend kan word. In geheuevaardighede is daar drie stappe van onthou wat vir die 

begaafde seun wat onderpresteer tot groot hu1p kan wees. Eerstens is dit registreer ( ontvang die 

inligting). Die tweede stap is die wegbere van die inligting waar die inligting as 't ware geliasseer 

word. Die laaste stap is herinner (herroep ofherken) waar die inligting dan later weer gevind kan 

word of dit lyk bekend as dit weer raakgeloop word. Daar is drie soorte geheues, naamlik 

verbaa~ visueel of kinesteties (Minninger 1995: 108, 117). Hu1pverleners moet vasstel watter 

soort geheue sal die beste by watter leerder pas en dan daarop konsentreer. Deur al drie soorte 

te oefen en te gebruik, sal die geheue verbeter word. 

Deur ook te fokus op hoe die leerder inligting onthou, kan geheuevaardighede verbeter word. 'n 

Episodiese geheue fokus op persoonlike, outobiografiese herinneringe aan ondervindinge en 'n 

semantiese geheue fokus op stukkies data oor die eksteme wereld, met antler woorde 

vergelyking, groepering, teenstelling en verdeling van inligting (Minninger 1995: 127). 

4.7.2.7 STUDIETEGNIEKE 

Studietegnieke kan veral vir die sekondereskoolseun baie betekenisvol wees. Aangesien 

probleme ten opsigte van die liggaamlike, verstandelike, sosiale of psigiese sy, kan hydra tot 

studieprobleme, kan studietegnieke met sukses gebruik word tydens hulpverlening. Dit verskaf 

groter self\rertroue ten opsigte van die leerstof en studeer in die algemeen. Die bepaalde 

studietegniek moet aangepas word om in die behoe:ftes van elke unieke individu te voldoen. 'n 

Vaste studierooster is bevorderlik vir die verbetering van studieprobleme. Die rekenaar kan ook 

met vrug ingespan word in studietegnieke as hu1pmiddel om te studeer. Onmiddellike positiewe 

terugvoering word gegee en die seun kan teen sy eie tempo werk in remedieringsprogramme. 

Studiemetodes sal bespreek word onder hu1pverleningsmetodes verderaan in hierdie hoofstuk. 

4.7.2.8 MEMORISEERTEGNIEKE 

Memoriseertegnieke is handig. Die leerder kan inligting wat gememoriseer moet word op 

indekskaarte skryf(aktiewe proses) en die kaarte oral in die huis op onverwagte plekke vasplak. 

Wanneer die leerder dan die kaarte teekom, moet die inligting hardop opgese word (aktiewe 
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proses). Voorts kan die inligting ook op band opgeneem en teruggespeel word wanneer die 

leerder bad of tydens enige antler aktiwiteit (Minninger 1995: 190). Die hulpverlener kan eie 

inisiatief gebruik om moontlik antler memoriseertegnieke toe te pas. Mnemotegnieke kan hierby 

ingesluit word, aangesien dit ook verband hou met memorisering. 

4.7.2.9 MOTIVERINGSTEGNIEKE 

Motiveringstegnieke kan gebruik word deur hulpverleners, omdat hulle moet konsentreer op die 

verhoging van innerlike motivering by die leerder. Buiten die algemene motiveringstegnieke soos 

vertroue, aanvaarding, verhoging van die selfkonsep en ook andere, kan gebruik gemaak word 

van die TARGET-strukture van Epstein. Die ses strukture is [ask, A_uthority, Reward, Grouping, 

E_valuation en lime. 

Die T ask-struktuur is gerig op die aanmoediging van leerder-betrokkenheid, uitdagende take en 

aktiewe deelname. Authority is gerig op die voorsiening van verhoogde geleenthede vir 

ona1banklikheid, verantwoordelikheid, selfgerigtheid, deelname en besluitneming. Die Reward

struktuur erken die kind se pogings deur waardering. Grouping fokus op die kind in 'n groep, 

kontakte en interaksies. Sodoende word die leerder bewus van die bestaan van die groep en die 

onderwyser skep 'n klimaat van voile deelname en sodoende 'n positiewe dialogiese atmosfeer. 

Die Evaluation-struktuur voorsien inligting aan kinders aangaande hulle pogings en kundighede. 

Hierdie evaluering sal met vrug gebruik kan word by adolessente en vra 'n besondere affektiewe 

gesindheid aan die kant van die hulpverlener teenoor die leerder. Die Time-gedeelte van die 

TARGET-strukture, fokus op die skedules wat neergele word vir die leerder se aktiwiteite en 

opdragte. Die leerder word aangemoedig om sy tyd optimaal te benut. Werk kan byvoorbeeld 

onderverdeel word in kleiner eenhede, 'n studierooster kan opgestel word, voorsiening moet 

gemaak word in die skep van tyd vir die leerder se antler aktiwiteite en geleenthede moet geskep 

word vir vrye tyd. 

Hierdie nuttige struktuur kan geihkorporeer word as motiveringstegniek tesame met antler 

metodes en tegnieke wat motivering verbeter. Al hierdie hulpverleningsmiddels kan oorweeg 

word in die hulpverleningsprogram, afhangende van die bepaalde probleem van die individu. 
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Daar sal voorts gefokus word op verskillende hulpverleningsmetodes wat gebruik kan word vir 

die begaafde seun wat onderpresteer en dit word vervat in die Akkumulatiewe BJNGO

Plantabel. 

4. 7.3 HULPVERLENINGSMETODES 

'n Metode is die vaste, weldeurdagte manier waarop te werk gegaan word om 'n bepaalde doel 

te bereik. Sekere prosedures word gevolg in die uitvoering van die hulpverlening aan begaafde 

seuns wat onderpresteer. Dit impliseer dus hoe die doel bereik gaan word en moet in 'n bepaalde 

volgorde geskied. Daar moet altyd gesoek word na die mees geskikte metode om die bepaalde 

doel te bereik. 

4. 7.3.1 REKENAAR 

Die rekenaar kan as metode ook gebruik word tydens hulpverlening, en maak die seuns 

terselfdertyd ook rekenaarvaardig. As 'n metode tot hulpverlening, kan programme verkry word 

wat die leemtes in die leergebeure verklein en uitwis. Sekere speletjies kan op die rekenaar 

gespeel word en is terapeuties van aard. Dit het ook die voordeel dat dit die motoriese 

vaardigheid van die leerder verbeter. 

4. 7.3.2 SPELETJIES 

Speletjies kan as metode van hulpverlening aangewend word. Dit verminder spanning en die 

seuns kry ook 'n uitlaatklep vir frustrasie hierdeur. Verder stimuleer sekere speletjies soos skaak 

die kognitiewe aspekte van die kind en bevorder denkprosesse. Daar is ook heelwat spele wat op 

die rekenaar gespeel kan word en wat buiten die ontwikkeling van die verstandelike aspekte, ook 

die oog-hand-koordinasie en fyn-motoriese koordinasie ontwikkel en verbeter. Dit is verder 

belangrik vir begaafde seuns om soms net te ontspan deur middel van spele, sonder dat daar 

enige druk tot prestasie op hulle geplaas word. 
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4. 7.3.3 "TERUG UIT DIE TOEKOMS" 

''Terug uit die toekoms" is 'n metode waar die seun 'n keuse maak ten opsigte van 'n bepaalde 

beroep wat hy wil volg. 'n Persoon wat so 'n bepaalde beroep beoefen, word dan geselekteer uit 

die gemeenskap en die seun gaan doen eersterangse kennis op aangaande die beroep. Sodoende 

word 'n realistiese, nugter beeld verkry van die beroep vir die toekoms en kan die seun 'n beter 

keuse maak wat by horn as mens pas. Dit verminder baie onsekerheid oor die voordele, nadele en 

verwagtinge verbonde aan die beroep. Hierdie metode kan veral vir die seun baie voordele 

inhou, aangesien 'n algemene houding van negatiwiteit tans rondom beroepskeuses heers. Seuns 

wat eendag die broodwinners moet wees, kan dus 'n geleentheid kry om realistiese 

toekomsverwagtinge te koester. 

4.7.3.4 SELFEVALUERING 

Selfevaluering dien as 'n metode in hulpverlening waar die kind 'n realistiese beeld van horn.self 

verkry. Sy sterk en swak punte word vir horn duidelik en hy leer om die klem te laat val op sy 

moontlikhede en kompensatoriese metodes en tegnieke vir sy tekortkominge. 'n 

Selfevalueringsvraelys kan vir die doel gebruik word en die kind-in-totaliteit moet hierin vervat 

word. Die leser word verwys na die Self evalueringsvraelys aan die einde van hierdie hoofstuk. 

4.7.3.5 MONITERING 

Monitering as metode van hulpverlening is daarop gemik om verslag te hou van die seun se 

vordering en verbetering oor die algemeen en die skool in die besonder. Alle aspekte van die 

kind word gedek met spesiale verwysing na sy spesifieke probleme. 

4.7.3.6 STUDIEMETODES 

Studiemetodes omsluit ook 'n positiewe studiehouding en studiegewoontes, 

memoriseringstegnieke, geheuetegnieke, opsommingsmetodes, leerstyle en vele meer. Die 

bepaalde studiemetode moet aangepas word vir die spesifieke leerder, aangesien nie almal op 

dieselfde wyse leer nie. Daar is egter sekere stappe waarop gefokus kan word, naamlik 
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orientering (oorsig), reduksie (analise en vraagstelling), sintese (samevoeging, interpretasie en 

samevoeging van inligting), integrasie (formulering en kontrolering) en hersiening. 

Vervolgens sal gekyk word na verskillende wyses van terapie tydens hulpverlening. Hierdie 

wyses van terapie word vervat in die Akkumulatiewe BlNGO-Plantabel aan die einde van 

hierdie hoofstuk. 

4. 7.4 WYSES VAN TERAPIE 

Terapie word gedoen deur 'n psigiater, maatskaplike werker, opvoedkundige sielkundige, 

terapeut of berader soos 'n predikant. Vir die doeleindes van hierdie studie, sal slegs gefokus 

word op die bree vorms van hulpverlening in die vorm van terapie. 

4. 7.4.1 PSIGOTERAPIE 

Tydens psigoterapie word gefokus op die hulpverlening aan die kind as individu met betrekking 

tot sy psige of psigiese toestand. Hierdie vorm van terapie word meestal deur 'n psigiater of 

sielkundige gedoen. Aspekte soos die emosionele gesteldheid van die kind-in-totaliteit, asook sy 

persoonlikheidseienskappe word ingesluit in hierdie vorm van terapie. 

4.7.4.2 GESINSTERAPIE 

Daar word klem geplaas op die betrokkenheid van die ouer( s) by die kind tydens hulpverlening 

in die BJNGO-hulpverleningsprogram Tydens gesinsterapie word die hele gesin betrek by 

hulpverlening, maar soms net die ouers van die betrokke leerder wat probleme ondervind. Kapp 

(1989:77) beweer dat hierdie vorm van terapie voordelig is reeds in die gevalle waar die 

probleem van die kind juis die gevolg is van versteurde verhoudinge in die gesin. Waar die ouers 

en ook die res van die gesin betrek word by hulpverlening van hierdie aard, word gesinsbande 

verstewig en die probleme van die begaafde onderpresteerder beter verstaan. 
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4.7.4.3 GROEPSTERAPIE 

Hierdie vorm van terapie kan waardevol toegepas word by die begaafde onderpresteerder, 

aangesien leerders wat gelyksoortige probleme ondervind, as 'n groep terapie kan ontvang. Hulle 

kan probleme met mekaar bespreek en groter begrip ten opsigte van hulle probleme toon, 

deurdat onderlinge bemvloeding kan voorkom en hulle mekaar kan ondersteun. 'n 

Samehorigheidsgevoel kan ontstaan wat positiewe aspekte na vore kan bring. 

4.7.4.4 GEDRAGSTERAPIE 

Gedragsterapie fokus op gedragsmodifikasie en is 'n uitvloeisel van die Behavioristiese leerteorie 

(Kapp 1989:77). Dit is 'n metode wat daarop gemik is om die kind se gedrag te wysig deur 

positiewe gedrag te verst~rk en negatiewe gedrag te ignoreer. Gedrag word noukeurig beheer. 

Hierdie vorm van terapie kan ook deur die onderwyser of ouers gedoen word. 

4.7.4.5 ANDER WYSES VAN TERAPIE 

Daar kan ook van verskeie antler wyses van terapie gebruik gemaak word tydens hu]pverlening. 

Dit kan gedoen word deur die psigiater of opvoedkundige sielkundiges, byvoorbeeld slaapterapie 

of realiteitsterapie. Dit sluit ook refieksiologie en antler ontspanningstegnieke in wat help met die 

verligting van spanning en depressie. Arbeidsterapeute of antler opgeleide persone kan ook 

hierdie wyses van terapie toepas. 

'n Opgeleide terapeut soos 'n arbeidsterapeut, spraakterapeut en fisioterapeut, sal uiteenlopende 

wyses van terapie op die kind toepas, na aanleiding van die besondere probleme wat die 

begaafde onderpresteerder ondervind. Daar kan gedink word aan die begaafde wat in 'n 

motorongeluk (fisiese trauma) was en/of emosionele trauma beleefhet. 

Daar is ook verskeie antler vorms van terapie wat leerders op hulself kan toepas en wat 

terapeuties is, byvoorbeeld die beoefening van 'n handvaardigheid soos houtwerk of die speel 

van 'n musiekinstrument of spele soos skaak. 
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Die navorser maak geensins aanspraak op volledigheid nie, vanwee die beperkte omvang van die 

studie. Vervolgens sal vraelyste en verslae as hulpverleningswyse aandag geniet. 

4.8 VRAELYSTE EN VERSLAE 

Vraelyste en verslae dien as hu]pmiddels om inligting aangaande die bepaalde leerder te bekom, 

asook om vordering en ontwikkeling te monitor. Enige verbetering of verandering kan 

onmiddellik waargeneem word. Dit verskafhandige inligting aangaande die leerder se probleme. 

Die gebruik van vraelyste kan deur die hulpverleners, ouers of die leerder self ingevul word 

a:thangende van die spesifieke vraelys en die inligting wat verlang word. Dieselfde vraelyste kan 

na 'n periode van hulpverlening weer ingevul word om vas te stel wat die uitkoms of vordering 

van die hu]pverlening is. 

Daar sal voorts verder ingegaan word op die hantering van vraelyste en die leser word verwys na 

die verskillende vraelyste en tabelle aan die einde van hierdie hoofstuk wat deel uitmaak van die 

BJNGO-hulpverleningsprogram. 

4.8.1 VRAELYSTE 

Daar word onderskei tussen gestruktureerde en ongestruktureerde vraelyste. Gestruktureerde 

vraelyste bestaan uit vrae met alternatiewe antwoorde daarop en die voordeel daarvan is dat dit 

direk gerig is en die response maklik ontleed ofinterpreteer kan word, byvoorbeeld die B/NGO

kind-in-totaliteitvraelys. Die nadeel is egter dat antwoorde soms gekies moet word wat nie 

heeltemal bevredigend is nie. 

Daar is drie soorte gestruktureerde vraelyste, naamlik die siftingsvraelys, waarderingskale en 

oorsigvraelyste of kontrolevraelyste. Hierdie vraelyste is hoofsaaklik gemik op die insameling 

van kennis oor die kind en word evalueringsvraelyste genoem Dit is nie gestandaardiseer nie, 

maar kriteriumgerig omdat die kind met homself kompeteer. 

Ongestruktureerde vraelyste gee 'n vrye keuse van antwoorde en leerders of hu]pverleners kan 

hul eie mening gee. Dit is moeilik om die response te analiseer en die geldigheid daarvan te 
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bepaal. Die Self evalueringsvraelys wat hieronder volg, waar die leerder self sy eie antwoorde 

moet invul, is 'n voorbeeld van 'n ongestruktureerde vraelys. 

Die BINGO-kind-in-totaliteitvraelys rakende die kind-in-totaliteit verskaf riglyne aan die 

hulpverleners, waar die keuse tussen ')a" of"nee" in die nodige spasies op die ooreenstemmende 

tabel ingevul kan word. Tesame met hierdie vraelys, moet die hulpverlener dus die BINGO

kind-in-totaliteittabel voltooi. Die hulpverlener vul slegs 'n X in by die toepaslike blokkie. Die 

blokkies wat beduidend is van moontlike probleemareas, is ingekleur en kan daarom makJik deur 

die hulpverlener ge1denti:fiseer word. 

Die Akkumulatiewe BINGO-Plantabel rakende die behoeftes, probleme en die verskillende 

tipe hulpverlening aan die seun, kan deur die hulpverlener voltooi word en vereis die invul van 'n 

kruisie (X) in die nodige spasie. 

Soos genoem hierbo, is daar ook 'n Self evalueringsvraelys wat deur die leerder ingevul word. 

Hierdeur verkry die leerder kennis aangaande homself en die hulpverlener kan ook waardevolle 

inligting bekom Al die vrae moet deur die leerder ingevul word. 

Die vraelyste van die B/NGO-hulpverleningsprogram, is gemik op die begaafde adolessente seun 

in die sekondere skool wat onderpresteer, maar kan met vrug ook aangewend word vir meisies 

of primereskoolleerders met die nodige aanpassing, vanwee die buigbaarheid van die program 

Die leerder en/ of hulpverlener kan gebruik maak van verslagkaarte om die leerder se vordering 

aan te dui, soos vervolgens bespreek sal word. 

4.8.2 VERSLAGSKRYWING 

Elke hulpverlener wat betrokke is by 'n bepaalde kind moet volledig verslag hou van spesi:fieke 

aspekte rakende die leerder. Hierdie inligting word dan gedeel met die antler hulpverleners, sodat 

optimale hulp aan die bepaalde seun verleen kan word. In hierdie interdissiplinere 

spanbenadering is alle inligting aangaande die bepaalde leerder van die uiterste belang. 
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Daar word van hu]pverleners verwag om 'n feitelike, anekdotiese verslag aangaande die kind te 

voltooi. Dit behels inligting aangaande observasie, onderhoude, foute-analise, vraelyste, en so 

meer. Hierdie verslag word vertroulik hanteer. Elke hulpverlener kan self so 'n verslagkaart 

opstel. Dit kan deur enige hulpverlener en ook deur die leerder self voltooi word en terselfdertyd 

dien as eksintrieke motivering. 

Vervolgens word 'n logiese plan van aksie in die verloop van die BINGO

hulpverleningsprogram stapsgewys aan die leser voorgehou, soos wat dit deur die hulpverlener/s 

toegepas kan word. 

4.9 STAPPE IN DIE VERLOOP VAN DIE BINGO PROGRAM 

Stap 1 

Die adolessente seun word aangemeld vir moontlike toelating tot die BINGO-program 

Stap 2 

Die hulpverlener (koordineerder) stel vas of die seun begaafd is en onderpresteer, met ander 

woorde identifisering vind plaas. Die leser word verwys na afdeling 4.4 van hierdie hoofstuk. 

Stap 3 

Indien stap 2 positief is, word 'n onderhoud gereel met die begaafde onderpresteerder en sy 

ouer/s. 

Stap 4 

Na goedkeuring van die ouer/s dat die seun in die BINGO-program opgeneem kan word vir 

hulpverlening, word inligting aangaande die seun ingewin. Die leser word verwys na afdeling 

4.4.2 van hierdie hoofstuk. 

Stap 5 

'n Tweede onderhoud met die ouer/s word gehou deur die koordineerder waarin die BINGO

kind-in-totaliteitvraelys aan die ouers voorgehou word. Doelstellings en die verloop van die 

program word met die ouers bespreek. 

Stap 6 

Die inligting verkry uit stap 5 word op die BINGO-kind-in-totaliteittabel oorgedra. 

Stap 7 

Die leerder voltooi die Self evalueringsvraelys. 
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Stap 8 

Al die verkree inligting word verwerk en gesintetiseer sodat die behoeftes en probleme van die 

bepaalde seun op die Akkumulatiewe BINGO-Plantabel oorgedra kan word. 

Stap 9 

Die plan van aksie, naamlik die moontlike wyses van hulpverlening, word oorgedra op die 

Akkumulatiewe BINGO-Plantabel. 

Stap 10 

Die program kan nou in werking gestel word. Ouers en leerders word ingelig aangaande die 

hulpverleningsproses en waar nodig word die begaafde adolessente seun wat onderpresteer ook 

verwys na antler hulpverleners. Vertroulikheid word te alle tye voorop gestel. 

4.10 EV ALUERING TYDENS DIE BINGO-HULPVERLENINGSPROGRAM 

Evaluering is gerig op onderrig-leeraspekte en word gebruik om vas te stel of hulpverlening of 

onderrig deur die hulpverlener en insigtelike leer by die leerder, suksesvol plaasgevind het. 

Hierdie evaluering vind voortdurend plaas en is geensins 'n eenmalige gebeure nie. 

Alhoewel die B/NGO-hulpverleningsprogram grootliks gebruik maak van prosesevaluering, 

word produkevaluering ook gebruik. Prosesevaluering is gerig op die leergebeure en nie soseer 

op antwoorde nie. Onderwysers as hulpverleners sal ook gebruik maak van produkevaluering, 

waar kennis, insigte en vaardighede deur middel van toetse evalueer word. Tydens interpretasie 

van evalueringsresultate, moet in ag geneem word dat alle aspekte rakende die kind slegs 'n 

aanduiding gee van die kind. Kwantitatiewe en kwalitatiewe aspekte moet tydens evaluering 

figureer en die kind as persoon moet te alle tye in aanmerking geneem word. Dit is verder 

wenslik dat elke aspek afsonderlik evalueer moet word waar die leerder 'n probleem ondervind. 

Die leser word terugverwys na afdeling 4.6.2.5 van hierdie hoofstuk waar in meer besonderhede 

ingegaan is op die aspek van evaluering van die leerder. 

Tydens evaluering van die BINGO-program, het aan die lig gekom dat al die komponente 

ingesluit is vir 'n suksesvolle hulpverleningsprogram. Die program is verder ortodidakties 

verantwoordbaar en hou verband met die ortodidaktiese grondbeginsels. Die programinhoud is 

relevant vir die leerder en hou verband met die leefwereld van die adolessent as werklikheid. 

Doelstellings wat in die program vir die bepaalde kind ingesluit is, is binne sy bereik. Voorts is 

152 



die program buigbaar en kan binne die hoofstroom van die ondeiwys gelnkorporeer word, met 

die nodige wysigings. Die BINGO-program is gemik op individuele hulpverlening in 'n een-tot

een-verhouding, maar dit kan ook volgens behoefte in 'n groep toegepas word. Verder is dit 

maklik en eenvoudig om te gebruik en hoef nie net deur professionele persone gebruik te word 

nie, maar kan ook byvoorbeeld deur ouers of antler persone uit die gemeenskap gebruik word 

met die nodige leiding of opleiding. Die program behoort ook soos alle antler 

hulpverleningsprogramme voortdurend evalueer te word, met aanpassings en verbeterings waar 

no dig. 

Vervolgens sal die- BJNGO-kind-in-totaliteitvraelys toegelig word. Hierdie vraelys sal gevolg 

word deur die Selfevalueringsvraelys. Daama sal die BJNGO-kind-in-totaliteittabel volg en 

laastens sal die Akkumulatiewe BJNGO-Plantabel volg. 

Hoofstuk 5 sal volg na die tabelle, waar die navorsingsontwerp aan die leser voorgehou sal 

word. 
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DIE BJNGO-kind-in-totaliteitvraelys 

(Hierdie vraelys word deur die hulpverlener(s) en/of ouers ingevul) 

Hierdie vrae word direk beantwoord op die BJNGO-kind-in-totaliteittabel. Op die tabel word 

slegs voorsiening gemaak vir 'n "Ja"- of''Nee"- antwoord en dit word aangedui deur middel van 

'n kruisie (X) in die toepaslike blokkie. Hierdie inligtingstabel maak dit vir die hulpverleners 

maklik om vinnig 'n oorsigtelike beeld van die besondere seun te verkry. Na aanleiding van die 

antwoorde, kan 'n afleiding gemaak word deur te kyk na die beduidende antwoorde wat deur 

middel van 'n ingekleurde blokkie aangedui word. Hierdie beduidende antwoorde kan moontlike 

probleemareas uitlig en moet tydens onderhoudvoering toegelig word. Die onderskeie afdelings 

sluit die volgende in, naamlik persoon, persoonlikheid, skoo~ gesin en samelewing. 

Persoon 

1. Is die kind fisies gesond? 

2. Is die kind emosioneel stabiel? 

3. Het die kind stabiele waardes en norme? 

4. Is die kind gemotiveerd? 

5. Het die kind 'n sterk wil? 

6. Is die kind kreatief? 

7. Is die kind sosiaal goed aangepas? 

8. Was alles normaal tydens geboorte? 

9. Was die ontwikkeling van die kind normaal in die kleuterfase? 

10. Is die kind se spraak en gehoor normaal? 

11. Het die kind enige trauma beleef? 

12. Kry die kind epileptiese toevalle? 

13. Is daar antler problematiese aspekte rakende die kind? 

Persoonlikheid 

1. Het die kind 'n goeie selfbeeld? 

2. Toon die kind goeie selfbeheersing? 

3. Het die kind 'n positiewe gesindheid? 
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4. Toon die kind positiewe identiteitsvorming? 

5. Manipuleer die kind graag ander mense? 

6. Besit die kind leierseienskappe? 

7. Is die kind oorwegend 'n introvert? 

8. Raak die kind dikwels in homself gekeer? 

9. Het die kind 'n sin vir regverdigheid? 

10. Toon die kind tekens van berou waar nodig? 

11. Is die kind egorsties? 

12. Bejammer die kind homself dikwels? 

13. Toon die kind soms abnormale gedrag? 

14. Is die kind dikwels aggressief? 

15. Is die kind dikwels depressief? 

16. Is die kind baie gespanne? 

17. Ondervind die kind gereeld angs? 

18. Kan die kind kompetisie hanteer? 

19. Kry die kind gereeld nagmerries? 

20. Aanvaar die kind gesag? 

21. Het die kind deursettingsvermoe? 

22. Is die kind dikwels gefrustreerd? 

23. Is die kind dikwels verveeld? 

24. Is die kind gedurig moeg? 

25. Is die kind dikwels impulsief? 

26. Is die kind perfeksionisties? 

27. Is die kind besonder sensitief? 

28. Het die kind 'n goeie sin vir humor? 

29. Is daar enige ander probleme rakende die persoonlikheid van die kind? 

1. Ondervind die kind probleme met 'n onderwyser( s )? 

2. Toon die kind algemene gevoelens van negatiwiteit oor die skool? 

3. Het die kind probleme met die leerinhoud? 

4. Het die kind probleme ten opsigte van die reels en dissipline in die skool? 
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5. Het die kind voorheen 'njaar herhaal? 

6. Kan die kind take voltooi? 

7. Is die kind benede die akademiese peil? 

8. Ondervind die kind probleme ten opsigte van studiemetodes? 

9. Ervaar die kind evaluering en toetsing positief? 

10.Voorsien die skool in die kind se beroepsaspirasies? 

1. Is die gesin saamgestel uit 'n eie vader en 'n eie moeder? 

2. Word die gesinstipe gekenmerk deur outoritere ofpermissiewe houdings? 

3. Is die kind se posisie in die gesin die oudste, middelste, jongste, enigste of antler? 

4. Ondervind die gesin finansiele probleme? 

5. Is die gesin geografies ge1soleerd? 

6. Ondervind die kind probleme ten opsigte van die milieu? 

7. Word die kind binne die gesin blootgestel aan wangedrag of misdaad? 

8. Word daar deur die ouers op die kind druk uitgeoefen om te presteer? 

9. Het die ouers realistiese verwagtings van die kind? 

10. Rus daar 'n groot verantwoordelikheid op die kind binne die gesin? 

11. Is die doelstellings wat die seun en sy ouers aan horn stel, bereikbaar? 

12. Is die algemene atmosfeer binne die gesin gespanne? 

Samelewing 

1. Is die geografiese ligging bevorderlik vir die kind? 

2. Het die kind probleme ten opsigte van interpersoonlike relasies? 

3. Kan die kind binne die samelewing aanpas? 

4. Is daar skadelike invloede binne die samelewing waaraan die kind direk blootgestel is? 

5. Dra die kind se maats die goedkeuring van die ouers weg? 

6. Neem die kind deel aan buitemuurse aktiwiteite soos sport of stokperdjies? 

7. Is die kind betrokke by kerklike aktiwiteite? 

8. Het die kind genoegsame tyd vir ontspanning? 
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SELFEV ALUERINGSVRAELYS (Hierdie vraelys word deur die kind self ingevul op hierdie 

vorm- die hulpverlener kan leiding gee deur sekere vrae te verduidelik) 

INSTRUKSIES 

* 

* 
* 

* 
* 
* 

Hierdie is 'n vraelys omjouselfte evalueer en bestaan uit 50 vrae. 

Beantwoord die vraelys so eerlik moontlik. 

On.thou dat daar nie korrekte of foutiewe antwoorde is nie. 

Asjy twyfel oor 'n vraag, vra die persoon wat die vraelys aanjou gegee het om hulp. 

As jy twyfel oor 'n antwoord, is jou eerste keuse gewoonlik die geskikste. 

Beantwoord elke vraag so volledig moontlik. 

NAAM: ....................................................................... . 

GRAAD: ..................................................................... . 

DATUM: ..................................................................... . 

SKOOL: ...................................................................... . 

OUDERDOM: ............................................................. . 

Vul slegs "ja" of "nee" in. 

1. Voltooi jy meestal jou skoolwerk? ..................................................... . 

2. Is jy gespanne wanneer jy toets of eksamen skryf? ............................. . 

3. Het jy 'n voorkeur vir 'n spesifieke skoolvak? .................................... . 

4 H 'd ., ' 'k k? . ou JY aarvan om m n groep aan n proJe te wer . . ...................... . 

5. Stel jy belang in die wetenskappe? ..................................................... . 

6. Steljy belang in die kunste? ................................................................ . 

7. Stel jy soms te hoe doelwitte vir jouself? ............................................ . 

8. Presteer jy volgens jou vermoens? ...................................................... . 

9. Bied die skool en skoolwerk aanjou uitdagings? ................................ . 

lo W . dikw I . kla . b . ? . oon JY e s sommtge sse me y me. . ..................................... . 

11. Doen jy elke dag huiswerk? ................................................................. . 
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Voltooi die volgende vrae almal volledig. 

Persoonlik 

1. Hoe sou jy jouself in een sin beskryf? ............................................................................. . 

2. Wat vanjouself saljy graag wil verbeter? ...................................................................... . 

3. Soujy jouselfinjou skoolwerk as gedetermineerd of as besluiteloos evalueer? Kies 

tussen die twee ...................................................... . 

4 S. . . If ' . f' k ? . ien JY JOuse as n mtrovert o n e strovert ................................................................ . 

5. Beskikjy oor leierseienskappe? .......................... Motiveer ............................................. . 

6. Beskikjy oor genoeg vryheid om te eksperimenteer, te waag enjou eie inisiatiefte 

gebruik? ........................ Motiveer .............................................................................................. . 

7 I .ku ..... , lsk l? . s JY s om JOU e1e oplllle m n gese ap te ug .................................. . 

8. Watter bykomende geleenthede kry jy omjouselfte verbeter? 

a. 

b. 

c. 

d. 

9. Met watter persoon injou lewe saljy die beste kan identifiseer? 'n Ouer (ma/pa); 

vriend/in (net so oud soosjy); ouer persone;jonger persone; familielid (van dieselfde of 

teenoorgestelde geslag as jyself) of 'n onderwyser ( dieselfde of teenoorgestelde geslag as 

jyself). Spesifiseer ..................................................................................................................... . 

10. Om watter redes sou jy die persoon in no 9 uitkies? 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

11. lsjy sekervan 'n beroepskeuse? ............................................. . 

12. Beskryf die studiemetode wat jy volg stapsgewys .......................................................... . 
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13. Is die studiemetode volgens jou mening effektief?. ..................................... . 

14. Wat soujy as 'n leemte sien in bogenoemde studiemetode? ............................................. . 

15. Watter vorm van sosiale verkeer sal jy verkies? ............................................................... . 

16. Wordjou konsentrasie maklik versteur? ........................................... . 

17. In watter tipe uitdagings wat aan jou gestel word, is jy die meeste gefuteresseerd? ......... . 

18. Hoe gaanjy te werk om 'n probleem op te los? ............................................................. : 

19. Saljy met gemak voor mense kan optree, sing, debatteer, ensovoorts? .......................... . 

20. Glo jy alles wat jy in boeke lees? ................................................................................... . 

21. Wat beoefenjy injou vrye tyd? 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

22. Hoe voeljy omtrentjou eie liggaam? ............................................................................. . 

23. Hoe gewild is jy onder jou maats? ................................................................................. . 

24. Is jy oor die algemeen: 

a. sensitief teenoor ander? ............................. . 
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b. konsidererend? .......................................... . 

c. gesagsgehoorsamend? ............................... . 

d . 1 . rhdin? . mgeste op goe1e ve ou gs .................... . 

25. Word jy kwaad as ander vir jou lag? .............................. Hoe tree jy op? ........................ . 

26. Hoe beskryfjy jouselften opsigte van: 

a. SelfVersekerdheid? ............................................................................................. . 

b. Selfdissipline? .................................................................................................... . 

c. Selfbeeld? .......................................................................................................... . 

d. Selfbeheersing? .................................................................................................. . 

Slfin .. ? e. e otivermg ................................................................................................... . 

f Kommunikasie? ................................................................................................. . 

2 7. Word jy ontstig deur verandering? ................................................................................. . 

28. Wat maakjou opgewonde of entoesiasties? ................................................................... . 

29. Wat isjou: 

a. Moontlikhede? ................................................................................................... . 

b. Beperkinge? ....................................................................................................... . 

30. Wat sienjy as die hoogste waardes/norme in die lewe? .................................................. . 

31. Tree jy op volgens wat andere van jou verwag? ............................................................. . 

32 H h . . . . ? . oe anteer JY JOU eie aggress1e .................................................................................... . 

33 W . ~ la ' . . di t1ikh d ? . at sou JY se p as n stremmmg op JOU stu emoon e e ......................................... . 

34. Wat beskoujy asjou uitstaande kenmerk ofkaraktereienskap? ...................................... . 

35. Wat isjou doelwit in die lewe? ...................................................................................... . 
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36 I . d . ak d . . ? M . . s JY tevre e met JOU a ermese prestas1es.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . otiveer ............................ . 

37. Watter skoolvak/ke prikkeljou belangstelling? .............................................................. . 

38. Wat dinkjy van die onderwyser/es wat daardie vak onderrig? ........................................ . 

39. Met watter onderwyser kanjy jouselfpositiefidentifiseer? ............................................. . 

Hoekom? .................................................................................................................................. . 

40. Watter onderwyser kan volgensjou mening die beste klas gee? ..................................... . 

Hoekom se jy so? ..................................................................................................................... . 

41. Wat irriteer jou die meeste in die skool? ........................................................................ . 

42. Watter vak/ke soujy ingesluit wil he by die skool? ......................................................... . 

43. Watter onderwyser is najou mening die beste gekwalifiseer vir die vak wat hy/sy 

onderrig? .................................................................................................................................. . 

Gee 'nrede ............................................................................................................................... . 

44. Met watter onderwyser/es kanjy die beste kommunikeer? ............................................. . 

Motiveer ................................................................................................................................... . 

45. Wanneer ondervindjy die meeste angs in die skool? ...................................................... . 

46. Is jy gemotiveerd om elke dag jou huiswerk te doen, ongeag of jy van die vak hou of 

nie? Staaf jou antwoord ............................................................................................................ . 

47 St I . Ii . h .. . . ? M . . e JOU ouers onrea st1ese, oe verwagtmgs aanJOU. otiveer ................................... .. 

48. Kan jy sinvolle gesprekke met jou ouers voer? ............................................................... . 
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49. Watter ouer verstaanjou die beste? ............................................................................... . 

50. Isjou ouers volgensjou mening genoeg betrokke by die skool, skoolaktiwiteite en 

ander belangstellings? ....................................... Motiveer .......................................................... . 
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-°' w 

PERSOON 

--
1. Gesond 
2. Emosioneel 
3. Normatief 
4. Gemotiveerd 
5. Wilslewe 
6. Kreatief 
7. Sosiaal 
8. Normale geboorte 
9. 

TABEL 1 

Hulpverleners trek 'n X in die toepaslike kolom na aanleiding van die vrae. 

BINGO-kind-in-totaliteittabel 

Ja I Neel PERSOONLIKHEID Ja I Neel GESIN 

1. 
2. 
3. Posisie van kind 

- oudste 
- middelste 

Ja I Neel SAMELEWING 

Geografiese 
liaain 

2. lnterpersoonlike 
relasies 

3. 

I -· --·-·--·-.. - .. -,....,- I, 1l'''ii'l'l"1 -· ',_ .. ,_ .... ., P'v'P•'t, , I ,-.... -·- I I I 4· 

26. Perfeksionisties 
27. Sensitief 
28. Humorsin 
29. Ander 

Sosio-ekonomies 
Geografiese 
isolasie 

6. Milieu 
7. Wangedrag I 

Misdaad 
Ouerlike druk 

Ja INe, 



TABEL2 

Evalueer deur slegs 'n X in die toepaslike blokkie in te vul, waar nodig. 

Akkumulatiewe BINGO-Plantabel 

BEHOEFTES PROBLEME HULPVERLENING HULPVERLENING 
1. Liaaaamlik I Fisies 1. Liggaamlike I Fisiese Strateaiee Teanieke 
2. Affektief I Emosioneel orobleme 1. Portuuraroeobemiddeling 1. Beantwoordina van vraestelle 
3. Sosialisering (interpersoonlike 2. Affektief I Emosionele 2. Onderwvserbemiddelina 2. Studietvdindelina 

relasies) probleme 3. Direkte onderrig (taakanalise) 3. Onafhanklike leer 
4. Koanitief I Verstandelik 3. Sosialiserinasorobleme 4. Vorentoe-agtertoe-aaneen- 4. Selfbeheersing, -dissipline 
5. Normatief 4. Normatiewe probleme skakelina en innerlike kontrole 
6. Soesiale onderwvsvoorsienina 5. Leerorobleme 5. Koanitiewe herstrukturering 5. Metakoanisie 
7. Spesiale onderwysprogramme 6 Studieprobleme 6. Metakognitiewe strateaiee 6. Mnemoteanieke 
8. Leerstvle en -vorme 7. Gedraasorobleme 7. Rekenaaraesteunde onderria 7. Studietegnieke 
9. Kurrikulumverandering 8. Aanpassingsprobleme 8. Voorligting 8. Memoriserinasteanieke 
10. Studiemetodes 9. Gesindheidsorobleme 9. Mentor I Tutor 9. Motiverinasteanieke 
11. Eksaminerina 1 o. Ontwikkelinasorobleme 10. Multisensoriese benaderina 10. Vaardiahede: 

..... 12. Beroeoskeuse 11. Perseotuele orobleme 11. Ander Denk-
~ 13. Belanastellinas 12. Didaktiese orobleme Me to des Kommunikasie-

14. Temoo-aanoassing 13. Motiverinasorobleme 1. Rekenaar Sosiale 
15. Rialvne tov dissioline 14. Gesins- en sosio- 2. Soele bv skaak Geheue-
16. Gesin ekonomiese probleme 3. Terug uit die toekoms Ander 
17. Portuuraroeo 15. Psiaoloaiese orobleme 4. Selfevaluerina 11. Ander 
18. Motiverina I Wilslewe 16. Persoonlikheidsprobleme 5. Monitering Terapie 
19. ldentifikasiefiauur 17. Milieuaeremdheid 6. Studiemetodes 1 . Psigoterapie 
20. Ander 18. Geheueprobleme 7. Evaluering I Toetsina 2. Gesinsteraoie 

19. Geoarafiese orobleme 8. Ander 3. Groepsterapie 
20. Finansiele orobleme 4. Musiekterapie 
21. Etikettering 5. Gedraasteraoie 
22. Probleme tov ander 6. Ander 

oersone 
23. Ander 



HOOFSTUK5 

NAVORSINGSONT\VERP 

5.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die volgende gegewens vervat: die doel van die studie, selektering van 

proefi>ersone, die verkenningsmedia wat in die studie gebruik gaan word, die werkswyse wat 

gevolg gaan word, die navorsingsmetode, aannames wat gemaak word en die wyse waarop die 

resultate van die empiriese studie gefuterpreteer gaan word. 

5.2 BESKRYWING VAN DIE EMPIRIESE STUD IE 

5.2.1 DIE DOEL VAN DIE EMPIRIESE STUDIE 

Die navorsingsprobleem was om 'n hu1pverleningsprogram daar te stel vir die begaafde 

adolessente seun in die sekondere skool wat onderpresteer, met die doel om die onderprestasie 

op te hef ofte verklein. Die leser word terugverwys na hoofstuk 1, afdeling 1.5 wat handel oor 

die navorsingsprobleem Die navorser het die BINGO-program die lig laat sien soos uiteengesit 

in hoofstuk 4. 

Die doel van die empiriese studie is om die B/NGO-hulpverleningsprogram in die praktyk te 

toets om te bepaal in watter mate die navorser geslaag het, al dan nie, om die algemene 

doelstelling van die studie te verwesenlik. 

5.2.2 SELEKTERING VAN PROEFPERSONE 

Die B/NGO-hu1pverleningsprogram is toegepas op drie geselekteerde proefi>ersone vir die 

doeleindes van die studie. Al drie die proefi>ersone is manlik en in die sekondere skool. Die seuns 

val almal in dieselfde ouderdomsgroep, ·aangesien die navorser met daardie groep leerders in die 

skool werk. Nadat die vermeende onderpresteerders aangemeld is deur die onderskeie 

klasonderwysers of ouers, het die selektering van die proefi>ersone geskied aan die hand van die 
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IK-toetse, aangesien hulle as begaafdes gei:dentifiseer moes word. Die finale selektering was die 

diskrepans tussen hulle moontlikhede en werklike prestasies. 

Daar is ook verskeie ander begaafde onderpresteerders wat aan die B/NGO

hulpverleningsprogram deelgeneem het (standerd 6/graad 8 tot standerd 10/graad 12), maar wat 

nie in hierdie studie opgeneem kan word nie, vanwee die beperkte omvang van die studie. 

5.2.3 HULPVERLENINGSPROGRAM WAT IN DIE STUDIE GEBRUIK GAAN WORD 

Die B/NGO-hulpverleningsprogram soos uiteengesit in hoofstuk 4 word geiinplementeer. Die 

BJNGO-kind-in-totaliteitvraelys en die Selfevalueringsvraelys figureer prominent as 

verkenningsmedia. 

Die BJNGO-kind-in-totaliteitvraelys wat deur die hulpverlener( s) ingevul word op die 

BJNGO-kind-in-totaliteittabel, maak dit moontlik om dadelik 'n duidelike en oorsigtelike beeld 

van die algehele funksionering van die kind-in-totaliteit te verkry. Dit word voltooi na aanleiding 

van sekere vrae wat gestel word soos in hoofstuk 4 uiteengesit. Na aanleiding van hierdie 

gegewens, kan die hulpverlener inligting bekom aangaande die begaafde onderpresteerder se 

funksionering as persoon, sy persoonlikheid, sy funksionering in die skool, gesin en samelewing. 

Die tweede tabel, naamlik die Akkumulatiewe BJNGO-Plantabel, bevat gegewens aangaande 

die begaafde onderpresteerder se besondere behoeftes en probleme. Na aanleiding van die 

verkree inligting, word op hierdie tabel ook aanbevelings gemaak ten opsigte van die moontlike 

hulpverlening wat in die B/NGO-hulpverleningsprogram toegepas kan word. 

Daar is gepoog om die funksionering van die kind-in-totaliteit deurgaans prominent te laat 

figureer. Die hulpverlener( s) word by wyse van hierdie vraelyste en tabelle in staat gestel om 'n 

oorsig te verkry van die begaafde onderpresteerder se totale funksionering en na aanleiding 

daarvan en met inagneming van sy besondere behoeftes en probleme, die korrekte hulpverlening 

toe te pas. 

Uit die Self evalueringsvraelys word die begaafde onderpresteerder begelei om homself te leer 

ken en terselfdertyd verkry die hulpverlener(s) ook inligting aangaande die seun se persepsie van 
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homseU: antler persone en sekere sake. Al hierdie gegewens word m ag geneem by die 

toepassing van die B/NGO-hulpverleningsprogram 

Hulpverlening aan die begaafde onderpresterende seun in die sekondere skool, word dus 

gebaseer op die gegewens verkry uit die vraelyste, asook antler bronne van inligting en 

voorgestelde hulpverlening word in die Akkumulatiewe BINGO-Plantabel vervat in die vorm 

van strategiee, tegnieke, metodes en terapie. Hierdie hulpverlening betrek verskeie persone wat 

elkeen 'n unieke bydrae lewer ten opsigte van hulpverlening. 

5.2.4 DIE WERKSWYSE WAT IN DIE STUDIE GEVOLG GAAN WORD 

Die navorser maak gebruik van die beskrywende metode vir die verwerking van die gegewens 

van die empiriese ondersoek. Die drie gevallestudies word volledig beskryf 

Informasie word ingesamel deur vraelyste, onderhoudvoering, gestandaardiseerde media en 

observasie. Die navorser hoop dat sy dit reeds duidelik in die loop van haar studie laat blyk het 

dat media wat gebruik word, uit 'n bree spektrum geselekteer is. Die leser word ook 

terugverwys na hoofstuk 4, afdeling 4.9. Ter wille van volledigheid word die media wat ter 

sprake is, benoem: 

Vraelyste: Die BINGO-kind-in-totaliteitvraelys. 

Selfevalueringsvraelys. 

Tabelle: Die BINGO-kind-in-totaliteittabel. 

Die Akkumulatiewe BINGO-Plantabel. 

Gestandaardiseerde media: SSAIS-R 

Onderhoude en observasie. 

NSAGT 

JAT/SAT 

HSPV 

IPAT 

KO DUS 

PIB 
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Na positiewe identifisering word die seun en sy ouers of voogde dan genader in 'n onderhoud 

deur die opvoedkundige sielkundige of koordineerder van die program. Die vraelyste en tabelle 

word voltooi en die hulpverlening neem 'n aanvang, nadat die ouer(s) of voog(de) hul 

toestemming daartoe verleen het. Die leser word ook verwys na die wyses van hulpverlening 

soos vervat in die Akkumulatiewe BINGO-Plantabel. Die begaafde onderpresteerder word ten 

tyde van die toepassing van die B/NGO-hulpverleningsprogram, voortdurend geevalueer. Die 

uniekheid van elke begaafde onderpresteerder se probleme en funksionering veroorsaak dat 

hulpverlening omvangryk en kompleks is en aangepas moet word om in elke seun se bepaalde 

behoeftes te voorsien. Die B/NGO-hulpverleningsprogram maak voorsiening daarvoor, asook 

die kombinering van verskeie persone wat as hulpverleners figureer. 

Die gevalle wat in die empmese studie beskryf word, is onderwerp aan die B/NGO

hulpverleningsprogram tydens en na skoolure. Die hulpverleners en veral die koordineerder van 

die hulpverlening, is te alle tye beskikbaar vir die seun self of vir sy ouers. 

5.2.5 DIE NAVORSINGSMETODE 

Die idiografiese navorsingsmetode word in hierdie studie gevolg. Die uniekheid en uiteenlopende 

aard van begaafde onderpresterende adolessente seuns, word breedvoerig bespreek in die 

gevallestudies. 

5.2.6 DIE AANNAMES VAN DIE EMPIRIESE STUDIE 

Die volgende aannames is gemaak: 

* Intervensie vir begaafde adolessente seuns wat onderpresteer, moet oor 'n bree spektrum 

geskied. 

* Onderprestering kom ook by antler kinders voor, maar begaafdes worstel met eiesoortige 

probleme. 

* Verskillende hulpverleners se verskillende style en werkswyses, word me as 

steuringsveranderlikes ten opsigte van die effektiwiteit van die program beskou nie. Daar 

word van die veronderstelling uitgegaan dat elke hulpverlener 'n goeie hulpverlener is. 

* Begaafdes wat onderpresteer word dikwels oor die hoof gesien. 
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* Begaafde onderprestering kom meer dikwels voor as wat algemeen aanvaar word. 

5.2.7 IIlPOTESESTELLING 

Gesien in die lig van die beskrywing wat die navorsing ten doel het, word daar geen hipoteses 

gestel nie, daar word slegs aannames gemaak. 

5.2.8 INTERPRETASIE VAN DIE RESULTATE VAN DIE EMPIRIESE STUDIE 

Die interpretasie van die gegewens van die empiriese ondersoek van hoofstuk 6, sal hoofsaaklik 

kwalitatief van aard wees, dit wil se die uitkomste van die BJNGO-hulpverleningsprogram sal 

teen elke leerder se aanvanklike probleme in sy totale funksionering beoordeel word. 

'n Kwantitatiewe komponent tree kortliks na vore wanneer elke leerder se skoolpunte voor en 

na die toepassing van die BJNGO-hulpverleningsprogram vergelyk word. 

5.3 TEN SLOTIE 

Die volgende hoofstuk bevat die bespreking van die gevallestudies. Die praktiese toepassing van 

die BJNGO-hulpverleningsprogram word vervolgens beskryf en die resultate word bespreek. 
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HOOFSTUK6 

EMPIRIESE STUDIE 

6.1 INLEIDING 

Die navorser sal poog om deur middel van die empiriese studie, die gebruik van die B/NGO

hulpverleningsprogram, prakties te belig. Gevallestudies is gedoen met begaafde seuns wat 

ondeipresteer in die sekondere skool wat verskillende behoeftes en probleme openbaar en dus 

verskillende hu1pverleningsmetodes en -tegnieke benodig. 

Daar sal drie afsonderlike individuele gevallestudies bespreek word. Die funksioneringsbeeld van 

die kind-in-totaliteit sal belig word na aanleiding van die gegewens uit die BJNGO-kind-in

totaliteitvraelys en -tabel. Daama sal die bepaalde behoeftes en probleme van die besondere 

leerder oorgedra word op die Akkumulatiewe BJNGO-Plantabel deur die inligting verkry uit 

die vraelyste. Dit sluit ook die inligting in wat verkry is uit die Self evalueringsvraelys. Voorts 

sal aandag gegee word aan die hu1pverleningsproses wat in elke besondere geval gevolg is. Die 

vraelyste en tabelle verskyn aan die einde van hoofstuk 4. 'n Opsommende hu1pverleningsplan vir 

die program, sal kortliks stapsgewys uiteengesit word. Laastens sal 'n evaluering gedoen word 

van die effektiwiteit van die hu1pverlening en hulpverleningsprogram. Die leser word daarop 

gewys dat al die name van die gevallestudies :fiktief is, weens die vertroulike aard daarvan. 

6.2 EERSTE GEV ALLESTUDIE 

NAAM : Peet 

GEBOORTEDATUM 

SKOOL 

VAKKE 

: 22 Maart 1982 

: Hoerskool Brits 

: Afrikaans (HG) 

: Engels (HG) 

: Biologie (HG) 

: Houtwerk (SG) 

: Rekeningkunde (HG) 

: Bedryfsekonomie (HG) 
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6.2. l ALGEMENE BESONDERHEDE 

Die gesin is saamgestel uit 'n eie vader en 'n eie moeder. Die vader is 'n wildvanger en sakeman 

en die moeder 'n ontvangsdame wat vir haar man werk. Die gesin bestaan verder uit drie dogters 

en Peet, waarvan Peet die tweede oudste kind is. 

Peet het in die skool opgeval, aangesien sy skolastiese prestasie nie volgens sy vermoens was 

nie. Hy het ook gedragsprobleme openbaar en gevolglik het verskeie vakonderwysers horn vir 

die program aangemeld. Volgens die inligting op sy leerlingkaart, is Peet as begaafd 

geidentifiseer deur 'n IK-groeptoets (NSAGT). Die opvoedkundige sielkundige wat by die skool 

werksaam is, het die IK-telling bevestig soos verkry uit 'n geskatte aanlegtoets, naamlik die JA T. 

Volgens hierdie toetse is Peet se IK-telling vasgestel op 122. Peet was vyftien jaar oud en in 

standerd 8 (graad l 0) met die aanvang van hu1pverlening. Hy was egter in standerd 7 (graad 9) 

toe hy aangemeld is as begaafde onderpresteerder. Sy hulpverlening en die toepassing van die 

BJNGO-hu1pverleningsprogram, het gestrek vanaf Januarie tot Oktober. Hy meld egter steeds 

periodiek aan vir hulpverleningsessies, soos dit nodig blyk te wees. 

6.2.2 FUNKSIONERINGSBEELD VAN DIE KIND-IN-TOTALITEIT 

Die leser word verwys na bladsye 192 en 193 waar die tabelle verskyn soos dit gebruik is in Peet 

as gevallestudie tydens die BINGO-program Dit word benoem as tabelle 3 en 4. 

Die volgende inligting is verkry vanuit die BINGO-kind-in-totaliteitvraelys en die 

Selfevalueringsvraelys. 

6.2.2.1 PERSOON 

Peet is emosioneel onstabiel, ongemotiveerd, asosiaal en ly aan slaaploosheid. Tydens 'n 

onderhoud met die moeder, het aan die lig gekom dat die adolessente seun emosionele 

uitbarstings kry en dat sy emosies fluktueer tussen uiterste pole. Dit blyk volgens die moeder dat 

hy gefrustreerd en liggeraak is. Hy het dit self ook bevestig. Tydens onderhoude met die 

klasonderwyseres, het hy dikwels gehuil. 
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Verdere evaluering het gedui op Peet se ongemotiveerdheid. Hierdie aspek was duidelik 

waameembaar in die skoo~ soos bevestig deur al die vakonderwysers en weerspieel in sy 

prestasies. Sy moeder het dit ook bevestig dat Peet selfs ongemotiveerd is ten opsigte van sy 

belangstellings en dat hy ook nie nuwe projekte aanpak nie. 

Beide die vraelyste het verder getoon dat Peet asosiaal is. Sy moeder het dit tydens die 

onderhoud bevestig en haar verbasing daaroor uitgespreek, aangesien hy nie altyd so asosiaal 

was nie. Hy is 'n aantreklike seun en sy voorkoms kan dus nie die rede van sy sosiale onttrekking 

weesnie. 

Tydens 'n onderhoud met Peet het aan die lig gekom dat hy nie snags kan slaap nie. Die toestand 

duur reeds geruime tyd en gevolglik is hy gedurig moeg. Hy ondervind ook probleme met 

nagmerries en droom dikwels dieselfde drome. 

Aspekte rakende Peet se persoonlikheid soos verkry uit die vraelyste, sal vervolgens aandag 

geniet. 

6.2.2.2 PERSOONLIKHEID 

Die persoonlikheidsbeeld van Peet dui op 'n lae selfbeeld, negatiewe gesindheid, 

ingekeerde/temggetrokke gedrag, egolsme, selfbejammering, depressie, swak 

deursettingsvermoe en frustrasie. Peet is ook verveeld, gedurig moeg, sukkel om kompetisie te 

hanteer, perfeksionisties, sensitief en impulsief 

Volgens die moeder, is baie van die persoonlikheidseienskappe te wyte aan die outoritere wyse 

waarop die vader sy seun hanteer. Peet bevestig dit. Hy voeg ook by dat dit vir horn voel asof sy 

ouers meer van horn verwag as van sy susters en groter verantwoordelikheid op horn plaas. 

Die vader is onbewus van die kompleksiteit van die situasie en was ook nie bereid om 'n 

onderhoud toe te staan aan die klasonderwyseres nie. Sy outoritere houding en ontoegeeflikheid, 

plaas druk op die adolessente seun. Dit vererger die depressiewe, teruggetrokke gedrag van die 

seun, asook sy gevoelens van frustrasie en negatiwiteit. Voorts is die vader geneig om atbrekend 

teenoor die seun te wees en horn met sy susters te vergelyk. Die moeder daarenteen is baie 
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toegeeflik om te kompenseer vir die vader se streng optrede en houding. Hierdie aspek versterk 

die seun se lae selfbeeld, egorsme en selfbejammering, omdat sy ouers se uiteenlopende optrede 

homverwar. 

6.2.2.3 SKOOL 

Peet ondervind probleme met sommige onderwysers. Dit kan toegeskryf word aan sy negatiewe 

gesindheid, gedragsprobleme en sy verwetping van sommige reels en dissipline. Hy tree arrogant 

en uitlokkend op teenoor sommige onderwysers en dit maak horn ongewild by sy portuurgroep, 

sowel as onderwysers. 

Wat die leerinhoud betret: ondervind Peet probleme met sekere vakke, byvoorbeeld 

Rekeningkunde en Bedryfsekonomie. Die gapings in sy kennis vergroot algaande. Hy het 

gevolglik belangstelling verloor en probeer nie eers sy punte in die vakke verbeter nie. Daar is 

deur die navorser gevind dat Peet gewillig is en hard werk in die vakke waar die onderwyser met 

horn bemoeienis maak. Dit is ook deur sy moeder bevestig. Sy akademiese prestasie is daarom 

beter in sommige vakke as ander, maar sy prestasies is steeds onder die verwagte prestasies soos 

deur sy IK-telling geprojekteer. 

Peet se tuiswerk is meestal gedoen, maar die antwoorde is soms onvolledig en onvoltooid. Dit 

sluit aan by sy moeder se opmerking dat hy soms take nie voltooi nie. 

Peet volg geen studiemetode nie en beskik ook nie oor kennis aangaande opsommingsmetodes 

nie. Volgens horn studeer hy deur slegs die werk deur te lees. 

Wat die skoolsituasie betret: ervaar Peet ook evaluering en toetsing negatief Hy raak gespanne, 

kry hoofi>yn en ly aan slaaploosheid. Die verwagte mislukkings, veroorsaak 'n verdere verlaging 

in sy selfbeeld. 

6.2.2.4 GESIN 

Die gesin bestaan uit 'n eie vader, eie moeder, drie susters en Peet. Daar is reeds gewys op die 

feit dat die vader hardvogtig en outoriter is. Hy stel hoe eise en verwagtinge aan Peet, aangesien 
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hy die enigste seun is. Die moeder probeer kompenseer vir die optrede van die vader en is 

uitermate toegeeflik. Sy het die situasie tydens die onderhoud bevestig en die nadele daarvan op 

Peet uitgelig. 

Die gesin is welaf en dit wil voorkom asof al die gesinslede arrogant en hoogmoedig is. Tydens 

onderhoude met Peet en sy moeder, het hulle telkens hulle materiele gesteldheid vergelyk met 

die van ander gesinne. Albei het ook gese dat die vader voel as hy goed in die gesin se fisiese 

behoeftes kan voorsien, sy plig as primere opvoeder gedoen is. Die welvarendheid van die gesin 

veroorsaak dat Peet voel hy is daardeur tog beter as ander mense, behoort slegs met soortgelyke 

vriende te sosialiseer, behoort slegs sekere kleredrag te dra en sekere voertuie te ry. Hierdeur 

word hy deur baie lede van sy portuurgroep verwetp, asook deur onderwysers en ander persone 

waarmee hy te make kry. 

Al is die gesin nie geografies geisoleerd nie, het Peet tog die wens uitgespreek dat hulle nader 

aan die winkels en besigheidsentra kan wees. Hulle woon sowat een kilometer buite die dotp op 

'n plot, waar sy vader heelwat wildsoorte in wildhokke aanhou. 

Alhoewel Peet nie blootgestel word aan misdaad binne die gesin nie, is daar gedurig onderlinge 

rusies tussen die gesinslede. Die ouers ondervind ook eiesoortige huweliksprobleme wat 

spanning op die kinders plaas. Verder is daar ongesonde kompetisie tussen die drie susters en 

Peet voel hy word altyd benadeel ten koste van die dogters. Hy en sy jongste suster is in so 'n 

mate in groot kompetisie betrokke vir die vader se aandag, dat Peet haatdraend is teenoor haar. 

Hy is ook uitgesproke oor die feit dat sy vader horn vemeder en horn kniehalter in alles wat hy 

doen. Die moeder daarenteen, reageer terughoudend en onttrek haar ter wille van die vrede. Die 

rusies word dikwels gekenmerk deur woedeuitbarstings van die vader en Peet. Die vader pas 

ook lyfstraf toe of straf die seun deur dae aaneen nie met horn te praat nie. Verder word daar 

ook geld van horn weerhou vir 'n tydperk en word hy verbied om vriende te ontvang of uit te 

gaan. 

Die moeder ontken dat daar druk uitgeoefen word op Peet om te presteer, maar volgens horn 

word hy gestraf as hy nie na wense presteer nie. Sy eie mikpunte is egter onrealisties hoog. Die 

afleiding uit die onderhoude en vraelyste is egter dat daar nie onbillike druk op Peet geplaas 
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word om te presteer nie, maar hy dit anders beleef Die verwagtings wat die ouers koester, is 

realisties en binne Peet se verstandelike vermoens. 

Peet het verantwoordelikhede binne die gesin wat die wild, wildvoer en wildhokke betref Hy 

voel egter dit is onregverdig, aangesien die susters nie sodanige verpligtinge het nie. Verder vind 

sy vader altyd fout met die wyse waarop Peet sy pligte wat die wild betret: uitvoer. Dit lei 

gevolglik tot verdere rusies, antagonisme teenoor die vader, angs en 'n lae selfbeeld. Die 

verantwoordelikheid wat op Peet rus is nie buitensporig nie, maar sy belewing van die hele 

situasie is negatief 

Tydens die onderhoud, het die moeder bevestig dat die algemene atmosfeer binne die gesin 

gespanne is. Sy het verder gese dat die gesin rustig is wanneer die vader vir sake uitstedig is. 

Volgens Peet, doen die gesin dan dinge wat hulle andersins belet word, soos om diskoteke by te 

woon of wegneemetes te koop. Die vader is gereeld weg van die huis om sake te doen en dan 

word daar partytjies gehou. Dit dra die moeder se goedkeuring weg. 

Dit blyk dat die teenstrydige opvoedingstyl van die ouers die kinders verwar en hulle dan die 

ouers teen mekaar afspeel. Die moeder het ook bevestig dat sy nes die kinders, bang is vir die 

vader. Sy beweer dat hy nie insien waar hy fouteer nie. 

6.2.2.5 SAMELEWING 

Peet ondervind probleme ten opsigte van interpersoonlike relasies. Dit kan toegeskryf word aan 

sy tipe persoonlikheid, lae selfbeeld en wisselvalligheid. Volgens die moeder, kan hy tog aanpas 

binne die samelewing, maar ondervind probleme om blywende interpersoonlike verhoudinge met 

mense te sluit. 

Maats van Peet dra die moeder se goedkeuring weg in soverre hulle ook nit welvarende gesinne 

kom Volgens Peet is daar soms ook rusies onder die maats en die groep rook en drink 

alkoholiese drank. Peet beweer dat hy dit ook doen om te konformeer en dat hy al verskeie kere 

dronk was. 
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6.2.3 BEHOEFTES VAN PEET 

Uit die vraelyste, asook ander verkree inligting, blyk die behoeftes van Peet die volgende te 

wees: 

Hy voel ontevrede met sy liggaam soos die meeste adolessente. Volgens horn is die grootste 

probleem egter sy stem Hy sou graag sy stem wou verbeter, aangesien hy lief daarvoor is om te 

sing. 

Affektiewe behoeftes ten opsigte van sy gesindheid, selfbeeld, perfeksionisme, depressie en angs, 

sal aandag verg. 

Daar is reeds gedui op die behoefte aan sosialisering en sosiale aanvaarding. Peet het die 

behoefte uitgespreek aan beter interpersoonlike relasies. 

Peet benodig spesiale onderwysvoorsiening, deurdat hy gapings in sy leerinhoud toon. Hy is 

kunssinnig en het daarom ook behoefte aan spesiale geleenthede rondom die estetiese. Spesiale 

aandag kan gegee word aan sy poesie. 

V anwee sy negatiwiteit oor leer en die leergebeure, toon Peet behoefte aan die ontleding van sy 

huidige leerstyl, asook die aanpassing en toepassing daaivan. Hierdie behoefte kan gekombineer 

word met die behoefte aan 'n geskikte studiemetode, asook opsommingsmetodes. Riglyne ten 

opsigte van eksaminering word benodig, sodat angs en spanning kan verminder. 

Peet het ook behoefte aan beroepsleiding en die uitbreiding van belangstellings, soos toneel, 

drama, sang en boogskiet. 

Ten opsigte van die gesin, toon Peet onder andere behoefte aan die aanvaarding deur sy vader, 

asook 'n beter verhouding tussen hulle. Uit die voorafgaande bespreking, het antler behoeftes 

wat Peet het aangaande die gesin, reeds geblyk. Dit sluit ook aan by sy behoefte aan 'n 

portuurgroep, aanvaarding deur die groep en sosialisering in die algemeen. 

Laastens toon Peet 'n behoefte ten opsigte van motivering en sy wilslewe. 
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6.2.4 PROBLEME VAN PEET 

Probleme wat uitgewys is deur die vraelyste en wat deur die hulpverleners hanteer behoort te 

word, is onder andere Peet se emosionele gesteldheid, sosialisering en gedragsprobleme. Aandag 

moet ook gegee word aan sy gesindheidsprobleme en studieprobleme. Verder toon Peet 

probleme ten opsigte van sy aanpassing in die skool en didaktiese probleme wat verband hou met 

die leerstof: onderwysers en skoolopset. Sy unieke gesinsprobleme moet aangespreek word, 

asook sy probleme aangaande motivering. Peet ondervind ook persoonlikheidsprobleme, deurdat 

hy nie met sy vader kan identifiseer nie en hy verward is oor verskeie aspekte van homself 

Ander probleme wat die seun ondervind, moet ook ontleed word, sodat hy riglyne en begeleiding 

oor daardie aspekte kan kry. 

6.3 HULPVERLENING DEUR DIE BJNGO-HULPVERLENINGSPROGRAM 

6.3.1 ALGEMENE ORIENTERING TEN OPSIGTE VAN HULPVERLENING 

Die aard van Peet se probleme noodsaak 'n individuele benadering tot hulpverlening en daarom 

sal die hu1pverlening plaasvind op 'n een-tot-een-basis. 

Die persone wat as hu1pverleners sal optree, is die klasonderwyseres (navorser), 

vakonderwysers, moeder, predikant, maatskaplike werker, opvoedkundige sielkundige, die skool 

se musiekdepartement en 'n spesialisonderwyser ( drama-afrigter). Die klasonderwyseres 

(navorser) sou as koordineerder optree. 

Aanvanklik het die klasonderwyseres tesame met die opvoedkundige sielkundige 'n 

:funksioneringsbeeld van die seun opgestel. Die moeder en Peet is ingelig oor die 

hulpverleningsplan. Hulle het ondemeem om ook die vader in te lig. Soos wat die verskillende 

probleme en behoeftes aangespreek is, is die nodige verkree inligting aan die antler hu1pverleners 

bekend gemaak. 

Die moeder was bereid om saam te werk en die vader is later deur die predikant en maatskaplike 

werkster genader. Die vader was skepties, maar het tog in sommige gevalle sy samewerking 

gegee, byvoorbeeld met groter toegeeflikheid ten opsigte van die slaaptyd van die kinders. 
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Die moontlike wyses van hulpverlening is op die Akkumulatiewe BINGO-Plantabel voorgestel 

en sal vervolgens bespreek word. 

6.3.2 HULPVERLENINGSTRATEGIEE 

Onderwysbemiddeling as strategie tydens hulpverlening, is toegepas. Al die vakonderwysers 

van Peet is kortliks ingelig oor sy emosionele gesteldheid, gesindheid, sel:tbeeld, 

ongemotiveerdheid en gapings in die leerinhoud. Die ses vakonderwysers was bereid om Peet 

behulpsaam te wees en die klasonderwyseres het strategiee van hulpverlening voorgestel, soos 

direkte onderrig, bemoeienis, vorentoe-agtertoe-aaneenskakeling en rekenaargesteunde onderrig. 

Elke vakonderwyser kon kies watter strategie/e hy/sy wil toepas. 

Direkte onderrig as strategie is veral deur die Biologie-onderwyser met groot sukses toegepas. 

Ook die Bedryfsekonomie-onderwyser het van direkte onderrig gebruik gemaak deur komplekse 

vakinhoude in kleiner eenhede te verdeel. Dit is dan deur Peet ontleed en in logiese volgorde 

rangskik. Die taalonderwysers het ook hievan gebruik gemaak. 

Die Houtwerkonderwyser het gebruik gemaak van vorentoe-agtertoe-aaneenskakeling en dit 

het groot vrug afgewerp. Ook in Rekeningkunde is hierdie strategie toegepas. Die afsonderlike 

vaardighede of oplossings moes eers suksesvol bemeester word, alvorens na die volgende 

oorgeskakel is. 

Kognitiewe herstrukturering is deur die koordineerder (klasonderwyseres) aangewend as 

strategie, deur onderhoude met Peet te voer. Tydens die onderhoude, is gefokus op 'n meer 

positiewe ingesteldheid, verhoogde motivering en sel:tbeeld, asook probleemoplossing. Die wyse 

waarop Peet sy probleme benader, is ontleed en altematiewe wyses is voorgestel. Sy 

gedragsprobleme is terselfdertyd hierdeur aangespreek, omdat Peet geleer het om onaanvaarbare 

gedrag te wysig deur gebruik te maak van sy verstandelike vermoens. 

Die opvoedkundige sielkundige het hierby aangesluit deur aan Peet sekere tegnieke voor te hou 

om sy sel:tbeheersing te verbeter en sodoende doelbewus te dink oor sy gedrag. Die leser word 

verwys na die derde paragraaf in afdeling 6.3.4 verder in die hoofstuk waar sel:tbeheersing as 

tegniek bespreek word. 
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Metakognitiewe strategiee is deur die klasonderwyseres aan Peet voorgehou. Dit het aangesluit 

by kognitiewe herstruktureringstrategiee, deurdat die seun geleer word hoe om te leer en sy 

denkstrategiee te beheer. Hy is geleer om positief oor homselfte dink. Peet moes nadink oor die 

wyse waarop hy dink. Daar is gefokus op motivering, positiewe gesindheid, metakognitiewe 

bewuswording, vaardighede soos beplanning, regulering, evaluering, opsomming, vraagstelling 

en monitering. 

Hierdie strategie het aangesluit by studiemetodes en -tegnieke, asook die aanpassmg van 

leerstyle, wat aan Peet voorgehou is. Ander metodes en tegnieke wat aansluit by die 

metakognitiewe strategie, is onder andere mind mapping en mnemotegnieke wat in paragraaf vyf 

van afdeling 6.3.4 van hierdie hoofstuk aandag sal geniet. 

Namate Peet beheer verkry het oor sy denke, het hy ook groter sel:fbeheersing ontwikkel. Sy 

probleemoplossing het verbeter en hy kon gemakliker met antler persone omgaan. Hierdie 

strategie het ook sy studies verbeter, deurdat hy die studiemetodes, opsommingsmetodes en 

leerstyle, toegepas het. 

'n Verdere strategie wat tydens huJpverlening aangewend is deur die opvoedkundige sielkundige, 

is voorligting. Hierdie strategie word later in afdeling 6.3.3 meer breedvoerig bespreek. Tydens 

hierdie strategie is gefokus op beroepsleiding, asook persoonsvoorligting. Sy beroepskeuses is 

deur Peet self uitgelig en op grond van sy aanleg- en belangstellingstoetse, sal hy in staat wees 

om sy beroepskeuse uit te oefen. Die voordele en nadele van die gekose beroepe is ook 

bespreek. Hierdeur het Peet besef dat hy sy verstandelike vermoens kan benut om homself te 

verryk, horn te kwalifiseer vir die toekoms en sy algemene funksionering te verbeter. 

'n Multisensoriese benadering is as strategie beoefen om Peet se persepsies en waameming te 

verbeter. Assosiasies is geoefen en daar is gekonsentreer op al sy sintuie. Vanwee sy 

kunssinnigheid, neem hy in besonderhede waar. Sy visuele, ouditiewe en motoriese aspekte is 

beklemtoon. Peet het tydens leer gekonsentreer op visuele waameming, ouditiewe waameming 

en die fisiese, motoriese aksies, soos beskryf Daar is onder andere van bandopnames gebruik 

gemaak om sy ouditiewe leer te versterk. Visuele voorstellings soos prente, kleur en tekeninge is 

gekombineer met klank en ritme. Hier is ook soms van musiek gebruik gemaak, wat die 

ouditiewe leer bevorder het. Peet moes weergawes gee deur dit neer te skryf of mondeling te 
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herhaal. In Biologie en Houtwerk is soms ook van die reuksintuig gebruik gemaak om die leer en 

geheue te versterk. Voorts is die tassintuig ook in die twee vakke beoefen. 

Hierdie strategie is verder ontwikkel deur dramaklasse en toneelopvoerings. Hy moes al sy 

sintuie benut om hierdie belangstelling uit te leef. Die musiekdepartement en spesialisonderwyser 

( drama-afrigter) het hierdie strategiee toegepas, omdat Peet sangstukke en toneelspel vir die 

operette moes leer. Al sy sintuie is ingespan en terselfdertyd moes hy ook bewegings (motories) 

uitvoer. 

Sy moeder het gehelp om gedragsmodifikasie tuis teweeg te bring. Sy het gepoog dat hy 

minder blootgestel word aan frustrerende situasies om sodoende sy angs en depressie te 

verbeter. Die klasonderwyseres het ook metodes voorgestel vir verbeterde kommunikasie. 

Spele soos skaak en videospeletjies het sy selfbeheersing verbeter en spanning ontlaai, sodat 

gedragsmodifikasie kan plaasvind. Die leser word ook terugverwys na kognitiewe 

herstrukturering in paragraaf vier van hierdie afdeling. 

'n Rekeningkundeonderwyser wat ekstra klasse buite skoolverband aanbied, het Peet gehelp met 

tekorte in sy kennis aangaande die grootboek. Hy het hierdie inligting vinnig bemeester en 

sodoende sy probleemarea wat die vak betret: te bowe gekom. 

6.3.3 HULPVERLENINGSMETODES 

Skaak is met Peet gespeel, maar hy het niks daarvan gehou nie. Daar is toe besluit om antler tipe 

spele as hulpverleningsmetodes toe te pas. 

Peet stel belang in perde en aanges1en hulle diereliethebbers is, het die klasonderwyseres 

voorgestel dat hy sy eie perd aanskaf. Sy vader het ingestem en Peet het die perdry geniet. Dit 

het gedien as ontlading van spanning, angs en sy depressie verbeter. Hierdie ontspanning het sy 

fisiese liggaamsbou verbeter en horn fikser en gesonder gemaak. Dit het ook 'n rol gespeel in 

gedragsmodifikasie. 
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Peet het boogskiet as spele beoefen. Dit het meer as 'n stok:perdjie geword, aangesien hy goed 

daarin presteer het. Hierdie aktiwiteit kan ook as spele gesien word, omdat Peet daaIVan gehou 

het om dit te beoefen. Dit was die een aktiwiteit waarin sy vader horn ondersteun het en die 

hulpverleners was dit eens dat hierdie spele as hulpverleningsmetode die vader-seun-verhouding 

kon verbeter. Die vader het egter steeds somtyds druk op Peet geplaas om te presteer hierin, 

maar hy was in staat om hierdie tipe druk te hanteer nadat die opvoedkundige sielkundige 

ontspanningstegnieke met horn gedoen het. Peet het self ook hoe mik:punte vir horn daargestel. 

Hy wil nog die CHASA-(Confederation of Hunting Assosiation of South Africa) kompetisie 

doen, asook die SCI (Safari Club International). Die vereistes is hoog, maar hy glo in homself 

en is positief dat hy goed kan presteer. Peet se selfbeeld is verbeter deur hierdie 

hu1pverleningsmetode, wat as 'n spele begin het. 

Die leser word terugverwys na afdeling 6.3.2 van hierdie hoofstuk waar beroepsleiding ook 

bespreek is. Ten spyte van probleme in die verhouding tussen Peet en sy vader, het hy nogtans 

belanggestel in 'n beroep soortgelyk aan dit wat die vader doen. Taksidermie was sy eerste 

keuse ten opsigte van 'n beroep. Hy sou ook bemarking van wild wou doen. Volgens sy aanleg 

en belangstelling, asook sy vakkeuse, sou hy hierdie beroep met sukses kon beoefen. Alhoewel 

Peet beroepsleiding ontvang het en ander moontlikhede bespreek is, het die hulpverlener dit nie 

nodig geag om horn te verwys na 'n persoon uit die gemeenskap nie. Hy het alreeds oor 

eersterangse kennis beskik ten opsigte van taksidermie en die bemarking en bestuur van wild. 

Self evaluering as hulpverleningsmetode is toegepas. Hierdie hu1pverleningsmetode het daartoe 

bygedra dat Peet 'n beter oorsig, beeld en begrip van homself verkry het. Alhoewel die 

Selfevalueringsvraelys, soos veIVat in hoofstuk 4, Peet se moontlikhede en beperkinge ontbloot 

het, is gefokus op sy moontlikhede en die potensiaal om sy swakhede te verbeter en/of op te hef. 

Op hierdie wyse kon hy ook die doel daaIVan insien om sekere strategiee, metodes en tegnieke te 

doen onder leiding van die hulpverlener/s. Peet was baie positief ten opsigte van die B/NGO

hu1pverleningsprogram en het 'n vertrouensverhouding opgebou met sy klasonderwyseres. Uit 

die gegewens van die Selfevalueringsvraelys verkry, kon daar spesifieke areas belig word, 

byvoorbeeld sosialisering, depressie, selfdissipline, studieprobleme, en vele meer. Vir elke aspek 

sou intensiewe hulpverlening aangebied word, soos uiteengesit onder die verskillende afdelings 

van die gevallestudie. Die leser word daarop gewys dat strategiee, metodes en tegnieke as 

hulpverlening, verweefd toegepas word en mekaar dikwels ooIVleuel. 
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Die voordele van monitering as hulpverleningsmetode, is aan Peet uitgelig. Hy het dit baie 

pligsgetrou uitgevoer en was baie eerlik daaromtrent. Die monitering het grootliks hems op 'n 

tydsindeling, sodat hy kon leer om sy beskikbare tyd georganiseerd en sinvol te benut. Hierdie 

metode was noodsaaklik, aangesien hy weens antler verpligtings nie oor baie vrye tyd beskik het 

nie. Na afloop van elke dag, moes hy sy aktiwiteite monitor. Elke dag se tydsindeling was 

anders, vanwee verpligtinge, soos die boogskiet en dramaklasse. Sy vader het ook aangedring 

daarop dat die kinders, ongeag hulle ouderdom, negeuur moet slaap. Die hulpverlener 

(klasonderwyseres) het spesiale toestemming gevra dat Peet saans tot tienuur mag werk, wat 

deur die vader toegestaan is. 

Peet het ook homself gemonitor, deur die tye aan te teken wanneer hy depressief gevoel het of 

wanneer hy kwaad geword het. Die emosionele wisselvalligheid het deur monitering aan die lig 

gebring dat sekere omstandighede hierdie toestande vererger. Sodoende kon Peet daardie 

situasies vermy, of homself daarop voorberei. Hierdie hulpverleningsmetode het groot vrug 

afgewerp soos uitgelig sal word in die evaluering in afdeling 6.4. 

Studiemetodes is volledig met Peet bespreek, aangesien hy leer deur middel van lees. Sy 

studiegewoontes, studiegesindheid en doelstellings is uitgelig. Daar is voorgestel dat Peet 

oorwegend 'n sensories-georienteerde leerstyl het, aangsien hy sterk steun op die visuele. Die 

tyd waarop hy die meeste inligting absorbeer, is in die middag en daarom is besluit dat hy sy 

studieindeling so moet probeer doen dat hy die grootste gedeelte van die dag se studietyd in die 

middag moet doen. 

Peet moes ook vir elke studietyd bepaalde doelwitte daarstel, wat hy dan binne die bestek van 

daardie tyd moet bereik. Voorts is opsommingsmetodes aan horn voorgehou, asook 

studiestappe. Die lineere opsommingsmetode het groot byval gevind in die vak 

Bedryfsekonomie, terwyl Peet mind mapping toegepas het in Biologie. 

6.3.4 HULPVERLENINGSTEGNIEKE 

As hulpverlening is tegnieke aan Peet bekend gestel om 'n vraestel te beantwoord, aangesien 

hy baie gespanne is tydens eksamens. Sy negatiewe gesindheid is eerstens hanteer, asook sy 

onvoldoende voorbereiding in die verlede. Peet is daarop gewys dat hy eerste die vrae moet 
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beantwoord wat vir horn die eenvoudigste is. Hy moet daarop let om korrek te nommer. 

Sodoende sal hy eksamentyd bespaar, aangesien die maklikste vrae vinninger neem om te 

beantwoord omdat dit nie nodig is om lank daaroor te dink nie. Hy is verder geleer om vlugtig sy 

beskikbare eksamentyd in te deel volgens die tipe vrae van die vraestel. Sleutelwoorde in die 

vrae moet onderstreep word. Alvorens hy met die vraestel begin, moet hy eers diep asemhaal en 

vir homself se dat hy sy bes gaan doen, aangesien hy genoegsaam voorberei is. Tydens die 

beantwoording van die vraestel, moet hy die horlosie dophou en nie tyd mors op vrae waarmee 

hy sukkel nie. Hierdie hulpverleningstegniek is met vrug toegepas en Peet het baat gevind 

daarby. 

Die leser word terugverwys na paragraaf ses van afdeling 6.3.3 van hierdie hoofstuk, waar 

monitering as hulpverleningsmetode bespreek is. Peet moes elke dag vanaf Maandag tot 

Donderdag studietye he, al het hy die dag geen tuiswerk gehad nie. Indien hy die vier dae kon 

volhou by sy tydsindeling, was hy Vrydae tot Sondae vry. Hy moes ekstra werk doen ofleer vir 

komende toetse as sy tuiswerk voltooi is. Dae wanneer hy nie al sy tuiswerk kon voltooi nie, 

moes hy van sy vrye tyd inboet. Peet moes drie ure per dag afstaan aan studies. Dit het nooit 

gebeur dat hy sy tuiswerk nie kon voltooi nie. Sy studietyd is beplan volgens die bepaalde dag se 

antler aktiwiteite en was nie langer as l 1h uur aanmekaar nie. Hy moes ook na 'n driekwartuur 'n 

vyfininutepouse neem, waarin hy net ontspanne was. Hierdie tegniek het Peet daartoe gelei om 

gedissiplineerd en georganiseerd te werk en sy tyd maksimaal te benut. Sy moeder het toegesien 

dat hy elke dag hierdie rooster handhaaf Die seun was genee hiertoe, aangesien hy baie lief vir 

sy moeder is en nie die antler hulpverleners wat in horn glo, se vertroue wou skaad nie. Peet 

moes aan die einde van elke week sy studietydindeling indien by die klasonderwyseres, asook sy 

monitering. Hy het dit getrou volgehou. 

Tegnieke wat Peet se selfbeheersing verbeter het, was die onttrekking van frustrerende situasies 

en die maksimale benutting van sy beskikbare tyd. Belangstellings wat hy kon doen wanneer hy 

kwaad of ongelukkig was, het gedien as uitlaatklep vir spanning, byvoorbeeld boogskiet, perdry 

en toneel Hy het ook graag gesing en poesie geskryf om uiting aan sy gevoelens te gee. Peet het 

ook geleer om eers in beheer van homself te kom alvorens hy reageer, byvoorbeeld die bekende 

"tel tot tien", asook diep asemhaal. Musiek het ook 'n kalmerende invloed op Peet gehad as 

tegniek vir selfbeheersing. 
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Metakognitiewe tegnieke was gemik op die verbetering van Peet se motivering, selfbeeld en 

negatiewe gesindheid. Dit het aan die lig gebring <lat Peet meer geneig is tot konkrete denke. Hy 

moes ook sy denke inspan om probleme aan te pak. ,Dit het sy probleemoplossingstrategiee 

verbeter en het saamgehang met die feit <lat sy algemene funksionering en selfbeeld verbeter het. 

Tydens leer moes Peet realistiese doelwitte daarstel. Hy moes ook algemene doelstellings stel ten 

opsigte van sy akademiese prestasie, wat as aansporing kon <lien om hard te werk. Die 

klasonderwyseres as hulpverlener, het toegesien <lat hierdie doelstellings binne sy bereik was. 

Monitering as metode het aangesluit by hierdie tegnieke, aangesien Peet ook sy kognitiewe 

aktiwiteite moes monitor, byvoorbeeld suksesvolle tydsbenutting van studietye en die bereiking 

van akademiese mikpunte. 

Beplanning, studiemetodes en opsommingsmetodes het ook aangesluit by metakognitiewe 

tegnieke. Voorts moes Peet ook konsentreer op sy moontlikhede en suksesse wat hy reeds 

behaalhet. 

Mnemotegnieke is ook as hulpverleningstegniek toegepas. Peet se geheue is verbeter deur die 

toepassing van Kevin Trudeau se Megamemory. Hierdie program berus op mnemotegnieke om 

die geheue te oefen deur gebruik te maak van assosiasies en telstelsels. Peet het baat gevind 

hierby, aangesien sy visuele leerstyl horn in staat gestel het om die program te benut. Sy 

ouditiewe geheue is ook geoefen aangesien die program op band beskikbaar is en 'n persoon dan 

moet luister daarna. Die program fokus verder op gedurige herhaling en suksesbelewing, wat die 

motivering en positiewe ingesteldheid van 'n persoon verbeter. Vir Peet het hierdie program as 

mnemotegniek, voordele ingehou. 

Vir die memorisering van leerinhoud, het die hulpverlener (klasonderwyseres) voorgestel dat 

Peet komplekse leerinhoud op bandjies opneem en <lit op latere stadiums voortdurend 

terugspeel. Herroeping en reprodusering van die inhoud is hierdeur verbeter. Suksesbelewing het 

ook Peet se selfbeeld verhoog en sy motivering verbeter. 

Mnemotegnieke wat toegepas is soos hierbo uiteengesit, het Peet in staat gestel om van 

assosiasies gebruik te maak tydens leer. Hy kon <lit toepas op ander terreine om sy geheue te 

oefen, byvoorbeeld om telefoonnommers en persoonsname te onthou. 
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Studietegnieke as hulpverleningstegniek, het gefokus op aspekte soos 'n studierooster, rekenaar 

as hulpmiddel, studeerplek, studietye, etes en musiek. Die daarstel van 'n realistiese 

studierooster soos reeds uiteengesit, bevorder selfdissipline, georganiseerdheid en motivering. 

Peet kon die rekenaar gebruik om inligting te leer, deur opsommings van die inhoud daarop in te 

voer vir latere gebruik. Sodoende leer hy terwyl hy die inligting op die rekenaar intik, deur 

middel van sy haptiese aspek (visueel en beweging gekombineerd). Hy moes ook die inligting 

hardop voorlees en dit begryp. Sy motoriese vaardigheid het ook verbeter. Hierdie wyse van leer 

het Peet slegs toegepas vir sekere gedeeltes van die tale, byvoorbeeld prosa. Die nadeel hiervan 

was, dat dit baie tyd in beslag geneem het. Tog het Peet dit geniet om inligting wat vir horn nie 

so interessant was nie, op die wyse te leer. 

Aangesien Peet nie konsentrasieprobleme gehad het nie, het hy dit verkies om nie altyd op 

dieselfde plek te studeer nie. Soms het hy buite by die wildshokke geleer en sy moeder het 

bevestig dat sy aandag nie afgetrek was deur stimuli vanuit die omgewing nie. 

Studietye is deur Peet vasgestel en aangepas volgens sy verskillende naskoolse aktiwiteite. Die 

hulpverleners (klasonderwyseres en moeder) het gekontroleer dat Peet elke dag drie ure studeer. 

Die leser word terugverwys na paragraaf twee van afdeling 6.3.4 waar studietydindeling 

bespreek is. Studietye moes beplan word dat dit nie direk na etes sou wees nie, aangesien Peet 

beweer dat hy nie direk na ete kan studeer nie. 

Volgens Peet het musiek 'n kalmerende invloed op horn en daarom kon hy met rustige, sagte 

musiek studeer. Dit het volgens sy moeder nie sy konsentrasie versteur nie. 

Aansluitend by mnemotegnieke, is memoriseringstegnieke toegepas, byvoorbeeld 

bandopnames. V anwee Peet se visuele leerstyl, is indekskaarte met vrug op die proef gestel. Die 

klasonderwyseres het aan Peet die voordele hiervan uitgelig. Peet het die indekskaarte toegepas 

in Engels om die verskillende tye waarmee hy probleme ondervind het, voortdurend te hersien. 

Die memoriseringstegnieke fokus op gedurige herhaling. 

Motiveringstegnieke het, buiten sy akademiese vordering ook Peet se emosionele gesteldheid 

en gedragsprobleme verbeter. Belangstelling en vertroue in Peet deur die hulpverleners, het horn 
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gemotiveer om saam te werk en sy bes te doen. Deur suksesbelewing het sy selfbeeld verhoog. 

Die uitskakeling of vermindering van probleemsituasies tuis, het sy gedragsprobleme verminder 

en gevolglik het hy meer aanvaarbaar geword vir sy portuurgroep. Die suksesse wat Peet behaal 

het in die skool se operette deurdat hy een van die hoofrolle vertolk het, het ook sy aansien by 

die portuurgroep verhoog. Sy sosialisering is daardeur verbeter. Al hierdie faktore het 

meegebring dat sy algemene motivering verbeter het en sy ingesteldheid positief was. 

As motiveringstegniek het die hulpverleners groter onafbanklikheid aangemoedig en klem 

geplaas op sy verantwoordelikheidsin. Positiewe terugvoering het Peet se motivering verhoog, 

terwyl hy ook geleer het om mislukkings en negatiewe kritiek te verwerk. Die toepassing van 

Epstein se T ARGET-strukture, het ook gefokus op die belangrikheid van die groep. Die operette 

wat as groep moes funksioneer, het Peet se sosialisering bevorder soos reeds hierbo genoem 

Hulpverleners het voortdurend Peet se pogings en vaardighede aangemoedig, byvoorbeeld sy 

poesiewerke en sangtalent. Kommunikasievaardighede as hulpverleningstegniek het groot 

voordele ingehou vir Peet. Die PET-(Parent Effectiveness Training) program van Thomas 

Gordon, is deur die klasonderwyseres aan die moeder voorgehou. Hierin word gefokus op 

kommunikasie tussen die ouer en kind. N adat die moeder die twee boeke bestudeer het, het die 

klasonderwyseres en moeder dit met Peet bespreek dat daar voortaan gekonsentreer sal word op 

goeie kommunikasie in die gesin. Die groot invloed wat die moeder op Peet uitgeoefen het, 

asook die feit dat die vader dikwels nie tuis was nie, het die toepassing van beter kommunikasie 

moontlik gemaak. Die gesinslede moes fokus daarop om na mekaar te luister en ek-boodskappe 

uit te stuur. Hierdie vaardigheid het Peet benut tydens moeilike situasies met die vader. Die 

vader het steeds volgehou met sy opvoedingstyl, maar Peet was in beheer van homself en baie 

van die situasies en kon gevolglik deur middel van verbeterde kommunikasie en ander metodes 

en tegnieke, moeilike situasies hanteer. 

Hierdie vaardigheid het Peet ook in staat gestel om beter interpersoonlike relasies te 

bewerkstellig en horn meer aanvaarbaar te maak vir volwassenes en sy portuurgroep. Hierdie 

kommunikasietegniek het meegebring dat Peet se sosiale vaardighede verbeter het. 
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Die sosialiseringstegniek het 'n bewuswording van ander persone se behoeftes behels. 'n 

Sensitiewe ingesteldheid teenoor andere, soos geoefen deur die kommunikasietegniek, het 

meegebring dat Peet sosiaal meer aanvaarbaar was. 

Daar is ook kortliks gefokus op etiket en goeie maniere as hulpverleningstegniek deur die 

klasonderwyseres en moeder. 

Die inskakeling van Peet by die dramaklasse en sangafiigting vir die operette, het ook as 

sosialiseringstegniek gedien. Die kinders het individuee~ maar ook in groepsverband daarvoor 

geoefen en Peet het bewondering uitgelok vir sy optrede by volwassenes en leerders. Sy 

sosialisering het hierdeur verbeter, asook sy gesindheid en selfbeeld. 

Eenvoudige ontspanningstegnieke soos asemhaling, lees en die luister na rustige musiek, is 

deur Peet toegepas. Hy het ook graag geskryf as ontspanning en het gereeld sy emosies ontlaai 

in briewe wat hy dan weer vernietig het. Hy het ook 'n dagboek, waarin hy elke dag se gebeure 

en sy gevoelens weergee. 

6.3.5 TERAPIE TYDENS HULPVERLENING 

Gesinsterapie is gedoen deur die predikant en maatskaplike werker na aanleiding van 

huweliksprobleme tussen die ouers en die gesinsverhouding onderling. Die vader wou egter nie 

volhou met die terapie nie, maar volgens inligting van die moeder, het hy wel leemtes en 

probleme binne die gesinsituasie hierdeur ingesien. 

Gedragsterapie het aangesluit by die gedragsmodi:fikasie as strategie. Die opvoedkundige 

sielkundige het gedragsterapie gedoen met Peet, waarin aandag gegee is aan sy emosionele 

wisselvallighede. Die sielkundige het dit nie nodig geag om medikasie vir sy depressie en 

emosionele wisselvalligheid te laat voorskryf nie. Hy het beter begrip vir homself en sy 

gesinslede getoon, asook onderwysers waarmee hy te doen gekry het. Op die wyse kon hy 

riglyne benut om sy probleemsituasies te hanteer. 

Projeksie het Peet gehelp om van onderdrukte wrokgevoelens ontslae te raak. Sy depressie is 

ook hierdeur verbeter. Onderhoudsvoering en humor het ook bygedra tot verbeterde gedrag. 
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6.4 EV ALUERING VAN DIE EERSTE GEVALLESTUDIE 

Die voordele van die verskillende wyses van hulpverlening, is reeds aangetoon. In welke mate dit 

bygedra het tot 'n verbetering van Peet se probleme, sal veIVolgens uitgelig word. 

Peet se emosionele probleme is verbeter deur verskeie metodes, tegnieke en strategiee tydens 

hulpverlening toe te pas. Sy motivering, selfbeeld en ingesteldheid was meer positief: alhoewel 

hy sommige dae nog gefrustreerd en depressief gevoel het. Volgens sy moeder, was dit egter nie 

meer soos in die verlede waar hy dikwels 'n hele dag of dae aanmekaar teruggetrokke en 

depressiefwas nie, maar slegs 'n periode van 'n dag (bv 'n uur). Sy selfbejammering is opgehef: 

aangesien daar nie soveel vrye tyd vir horn beskikbaar was om te sit en peins nie. Hy het ook nie 

meer sulke sterk gevoelens van verwerping eIVaar vanuit die skoolopset nie. 

Die nagmerries waarmee Peet 'n probleem gehad het, het ook verbeter. Dit het saamgehang met 

sy slaaploosheid en moegheid. Na deeglike ondervraging, het die klasonderwyseres vasgestel dat 

Peet baie koffie drink. Daar is voorgestel dat hy vanaf sesuur saans geen koffie inneem nie. Sy 

slaaploosheid en nagmerries het onmiddellik verbeter. Die afuame van spanning, kon hierdie 

situasie ook verlig. Die heilsaamheid van die totale bemoeienis van die BINGO- program op sy 

onderbewussyn ( droomwereld), word ook nie ontken nie. 

Peet se selfdissipline en deursettingsvermoe, het verbeter en sy frustrasie is in groot mate 

verminder. Hy het beter begrip getoon vir homselt: sy moontlikhede en beperkinge. Hierdeur 

kon hy sy perfeksionisme en sensitiwiteit beter verstaan. 

Peet se egoisme het verbeter, namate sy sosialiseringsprobleme verminder het. Dit het ook 

saamgeval met die verbetering in die gesinsverhoudinge. Dit was nie meer nodig vir Peet om 

ongewoon op te tree om sy ouers (veral die vader) se aandag te kry nie. Hy was nie in 'n 

voortdurende kompetisie met sy susters gewikkel nie. 

Alhoewel die spele en sport wat hy beoefen individueel is, het die inskakeling by die operette 

daaIVoor gekompenseer. Dit het tesame met die seun se antler aspekte van sy totale 

funksionering ook sy sosialisering verbeter, asook sy interpersoonlike relasies. 
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Studieprobleme is verbeter deur effektiewe studiemetodes, studierooster, tydsindeling en 

monitering. Sy algemene verbeterde funksionering, byvoorbeeld verminderde spanning en 

frustrasie, het daartoe bygedra dat hy sy studieprobleme kon uitskakel. Selfdissipline en goeie 

beplanning, het bygedra tot die verligting van sy studieprobleme, maar Peet het steeds gesteun 

op eksteme aanmoediging en motivering. 

Gedragsprobleme het verbeter deur tegnieke, metodes en strategiee, soos reeds uitgelig. Peet 

was deur middel van sy kognitiewe vermoens in staat tot gedragsmodifikasie. 

Kommunikasievaardighede het ook hierin 'n rol gespeel. Metakognitiewe strategiee en 

metakognisie as tegniek, het ook sy gedragsprobleme verminder. Voorts het die gedragsterapie 

'n verdere positiewe bydrae gelewer tot die gedragsprobleme wat Peet gehad het. Inskakeling by 

die portuurgroep, die vermindering van frustrasie en spanning, asook aanvaarding en bemoeienis 

deur die onderwysers en ander hulpverleners, het Peet se gedragsprobleme verminder. 

Peet se aanpassingsprobleme is opgehef deur verbeterde gedrag, sosialisering, motivering, 

aanmoediging en betrokkenheid by aktiwiteite. 

Peet se negatiewe gesindheid is deur verskeie wyses van hu1pverlening verbeter. Sy 

gesindheidsprobleem is tot positief omgekeer ten opsigte van die leerstof: onderwysers, gesin 

en ander persone. Hy toon egter steeds negatiewe gevoelens oor die vader. 

Didaktiese probleme wat gerig was op die skoolopset, onderwysers en leerstof: is in groot mate 

opgehef Peet is baie krities teenoor sommige reels van die skool, byvoorbeeld die debietstelsel, 

asook onderwysers wat nie goed voorbereid is nie. Hy voel dat leerstof soms nie goed genoeg 

oorgedra word nie. Probleme met spesifieke vakonderwysers is egter opgehef 

Peet se motiveringsprobleme is verlig, maar soos reeds genoem, is hy nog afhanklik van 

eksteme aanmoediging en motivering. Hy is egter gemotiveerd om hard te werk en suksesse te 

behaal ten opsigte van sy skoolwerk en stokperdjies/belangstellings. Peet benodig steeds riglyne 

vir die daarstelling van realistiese doelwitte, aangesien hy geneig is tot die stel van onrealistiese 

hoe doelwitte. Dit benadeel sy motivering en bring nie suksesbelewing teweeg nie. 
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Die gesinsprobleme is verbeter deur verskeie wyses van hulpverlening. Die gesinsterapie was 

suksesvol in soverre al die gesinslede, buiten die vader, positief daarop reageer het. 

Kommunikasievaardighede het positiefbygedra tot die vermindering van die probleme binne die 

gesin. Die vader was nie bereid om aanpassings te maak of te verander ten opsigte van sy 

opvoedingstyl nie, maar het kennis geneem van die probleme en volgens die moeder, het hy 

daaroor nagedink. 

Die gesin is vanwee hulle finansiele gesteldheid steeds geneig tot hooghartigheid. Dit maak hulle 

in 'n mate kwesbaar teenoor die samelewing en met betrekking tot algemene aanvaarding van die 

gesin. Die vader glo steeds dat sy plig eindig as vader wanneer sy gesin finansieel goed versorg 

is. Hierdie aspek is met omsigtigheid deur die predikant en maatskaplike werker tydens 

gesinsterapie hanteer, maar was onsuksesvol 

Persoonlikheidsprobleme wat Peet ondervind, was grootliks as gevolg van die swak 

verhouding met sy vader. Hy is daarom oormatig geheg aan sy moeder en word soms na verwys 

as 'n mummy's boy. Die probleem is dat Peet nie genoegsaam met sy vader kon identi:fiseer nie, 

vanwee sekere kenmerke van die vader. Tog, is daar momente waarin hy met sy vader 

identifiseer, byvoorbeeld sy suksesvolheid in sy beroep. Die feit dat hy geleer het om sy vader te 

aanvaar soos hy is, het sy persoonlikheidsprobleme verminder. Hy kan ook meer steun op sy 

susters, veral die ouer suster, aangesien die kinders mekaar ook beter verstaan. 

Peet se onsekerheid oor homself is opgehef en hy is nie meer so emosioneel oor sekere 

omstandighede soos vroeer nie. 

Die probleme ten opsigte van ander persone is opgehe( aangesien hy meer sosiaal 

aanvaarbaar is, sy gedragsprobleme opgehef is en hy verbeterde interpersoonlike relasies tot 

stand kon bring. 

Peet se algemene funksionering het verbeter en hy het baat gevind by die B/NGO

hulpverleningsprogram. Hy het nuwe belangstellings begin toon, soos onder andere fotografie, 

deurdat hy 'n portefeulje saamgestel het van sy oudste suster en haar vriend. Dit het ook 

gesinsverhoudinge en interpersoonlike relasies in die algemeen verbeter. 
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Die hulpverleners is dit eens dat Peet baat gevind het by die program 

Die leser word daarop gewys dat die twee tabelle wat in die BINGO-program figureer, 

vervolgens sal verskyn soos dit van toepassing is op Peet as gevallestudie. Daama sal die tweede 

gevallestudie bespreek word. 
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PERSOON 

1. Gesond 
2. Emosioneel 
3. Normatief 
4. Gemotiveerd 
5. Wilslewe 
6. Kreatief 
7. Sosiaal 
8. Normale geboorte 
9. 

.... 
ts 

TABEL3 

Hulpverleners trek 'n X in die toepaslike kolom na aanleiding van die vrae. 

IJa 
PERSOONLIKHEID 

26. Perfeksionisties 
27. Sensitief 
28. Humorsin 
29. Ander 

BINGO-kind-in-totaliteittabel 

Ja I Neel GESIN 

.. 9. 

Sosio-ekonomies 
Geografiese 
isolasie 
Milieu 
Wangedrag I 
Misdaad 
Ouerlike druk 

SAMELEWING Ja 



..... 
\0 w 

TABEL4 

Evalueer deur slegs 'n X in die toepaslike blokkie in te vul, waar nodig. 

Akkumulatiewe BINGO-Plantabel 

BEHOEFTES PROBLEME HULPVERLENING HULPVERLENING 
1. Liggaamlik I Fisies x 1. Liggaamlike I Fisiese Strateaiee Teanieke 
2. Affektief I Emosioneel x orobleme 1. Portuuraroeobemiddelina 1. Beantwoordina van vraestelle 
3. Sosialisering (interpersoonlike 2. Affektief I Emosionele 2. Onderwyserbemiddeling x 2. Studietydindeling 

relasies) x orobleme x 3. Direkte onderria (taakanalise) x 3. Onafhanklike leer 
4. Koanitief I Verstandelik 3. Sosialiserinasorobleme x 4. Vorentoe-agtertoe-aaneen- 4. Selfbeheersing, -dissipline 
5. Normatief 4. Normatiewe probleme skakeling x en innerlike kontrole 
6. Soesiale onderwvsvoorsienina x 5. Leerorobleme 5. Koanitiewe herstrukturerina x 5. Metakoanisie 
7. Soesiale onderwvsoroaramme 6 Studieorobleme x 6. Metakognitiewe strategiee x 6. Mnemotegnieke 
8. Leerstyle en -vorme x 7. Gedraasorobleme x 7. Rekenaaraesteunde onderria 7. Studieteanieke 
9. Kurrikulumveranderina 8. Aanoassinasorobleme x 8. Voorliating x 8. Memoriserinasteanieke 
1 o. Studiemetodes x 9. Gesindheidsprobleme x 9. Mentor I Tutor 9. Motiveringstegnieke 
11. Eksaminering x 1 O. Ontwikkelinasorobleme 10. Multisensoriese benaderina x 1 o. Vaardiahede: 
12. Beroeoskeuse x 11. Perseotuele orobleme 11. Ander x Denk-
13. Belangstellings x 12. Didaktiese orobleme x Metodes Kommunikasie-
14. Temoo-aanoassina 13. Motiverinasorobleme x 1. Rekenaar Sosiale 
15. Riglyne tov dissioline 14. Gesins- en sosio- 2. Spele bv skaak x Geheue-
16. Gesin x ekonomiese orobleme x 3. Terua uit die toekoms x Ander 
17. Portuuraroeo x 15. Psiaoloaiese orobleme 4. Selfevaluering x 11. Ander 
18. Motivering I Wilslewe x 16. Persoonlikheidsorobleme x 5. Moniterina x Tera pie 
19. ldentifikasiefiauur 17. Milieuaeremdheid 6. Studiemetodes x 1. Psigoteraoie 
20. Ander 18. Geheueorobleme 7. Evaluerina I Toetsina 2. Gesinsteraoie 

19. Geoarafiese orobleme 8. Ander x 3. Groeosteraoie 
20. Finansiele orobleme 4. Musiekteraoie 
21. Etikettering 5. Gedraasteraoie 
22. Probleme tov ander 6. Ander 

persona x 
23. Ander 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 



6.5 TWEEDE GEV ALLESTUDIE 

NAAM :Buks 

GEBOORTEDATUM 

SKOOL 

VAKKE 

: 19 September 1982 

: Hoerskool Brits 

: Afrikaans (HG) 

: Engels (HG) 

: Wiskunde (HG) 

: Natuur en Skeik:unde (HG) 

: Biologie (HG) 

: Bedryfsekonomie (HG) 

: Rekenaarstudie (HG) 

6.5.1 ALGEMENEBESONDERHEDE 

Buks se gesin bestaan uit 'n eie vader, eie moeder, ouer broer en ouer suster, waarvan die broer 

die oudste kind is. Die vader is 'n boer en die moeder 'n huisvrou. Buks is die jongste kind. 

Buks presteer onder sy verwagte vermoens in die skool en het as gevolg daarvan in die skool 

opgeval. Volgens 'n IK-groeptoets (NSAGT) word Buks as begaafd gegroepeer, aangesien sy 

IK-telling 131 is. Met die aanvang van die hu1pverlening, was Buks vyftien jaar oud en in 

standerd 7 (graad 9 ). Hy is formeel deur sy klasonderwyseres aangemeld vir hulpverlening toe hy 

in standerd 7 (graad 9) was. Die toepassing van die B/NGO-hu1pverleningsprogram, het gestrek 

vanafNovember 1997 tot Augustus 1998. Daar word steeds met horn kontak behou. 

6.5.2 FUNKSIONERINGSBEELD VAN DIE KIND-IN-TOTALITEIT 

Die leser word verwys na bladsye 213 en 214 waar die tabelle verskyn soos dit van toepassing is 

op Buks as gevallestudie. Dit word benoem as tabelle 5 en 6. 

Inligting verkry uit die vraelyste en tabelle, het die volgende aan die lig gebring en dit sal 

vervolgens bespreek word. 
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6.5.2.1 PERSOON 

Buks is 001wegend gesond, al ondervind hy soms probleme met migraine en hoe bloeddruk. Hy 

is emosioneel onstabiel en het nie stabiele waardes en norme nie. Buks is ongemotiveerd en het 

trauma beleef as seuntjie. Hy het as primereskoolseun probleme ondervind met konsentrasie en 

het Ritalin daarvoor gebruik. Tans gebruik hy volgens sy moeder slegs Nootropil op 'n 

ongereelde basis, byvoorbeeld slegs voor eksamens. 

Die moeder het tydens 'n onderhoud beweer Buks is gewoonlik energiek. Die vakonderwyseres 

het dit bevestig. Voorts het die moeder gese dat sy emosies wisselvallig is en hy soms baie 

humeurig is, maar nie oormatig aggressief of depressief nie. Sy het ook gese dat Buks toe hy 

klein was, by die skou afgeval het van een van die apparate (knortjor) en baie seergekry het. Hy 

moes steke kry aan sy lip en keel, maar het so groot geskrik dat hy geen emosie getoon het nie. 

Sy beskou dit as traumaties vir Buks. 

6.5.2.2 PERSOONLIKHEID 

Dit wil voorkom asof Buks 'n goeie selfbeeld het (volgens die moeder en opvoedkundige 

sielkundige ), maar die moontlikheid dat hy dit slegs as front voorhou, moet nie misgekyk word 

nie. Volgens sy Self evalueringsvraelys, dink hy nie hy het 'n goeie selfbeeld nie. Hy toon nie 

goeie selfbeheersing nie en het 'n negatiewe gesindheid. Buks manipuleer graag mense, veral sy 

moeder, broer of suster. Hy is 'n laatlam, aangesien sy broer ses en twintig is en sy suster twee 

en twintig jaar oud. Buks word deur die moeder, broer en suster verwen en misbruik gevolglik 

die situasie. Die broer en suster is net naweke tuis en dit wil voorkom asof die moeder die seun 

nie ahyd kan beheer nie. 

Volgens die moeder toon Buks nie berou nie en vra selde om verskoning. Hy is ego1sties en 

bejammer homself gereeld. Voorts aanvaar hy nie gesag nie en kom gevolglik in konflik met 

gesagsfigure. Buks is ook dikwels gefrustreerd en beskik nie oor deursettingsvermoe nie. Hy 

tree impulsief op en is nie baie sensitief teenoor ander se gevoelens nie. Hy beskik oor 

leierseienskappe volgens sy moeder (hy was onderhoofseun in die primere skool), maar nie 

volgens homself nie. Hy het ook 'n goeie humorsin wat hy soms net te ver voer. Buks se 

195 



persoonlikheid word beiilvloed deur sy vader, wat onbetrokke is en feitlik geen bemoeienis met 

die seun maak nie. 

6.5.2.3 SKOOL 

Wat die skoolsituasie betret: ondervind Buks probleme met die rigiede reels en dissipline in die 

skool. Hy kom in opstand teen gesag wat afgedwing word deur sekere reels en die outoritere 

toepassing van dissipline. 

Volgens die verkree inligting uit die vraelyste en antler bronne van inligting asook die moeder, 

voltooi die seun nie altyd take wat aan horn gestel word nie. Die voltooiing van 'n taak hang af 

van hoe interessant en belangrik dit vir horn is. 

Aandag moet geskenk word aan studiemetodes, aangesien Buks probleme ondervind ten opsigte 

hiervan. Hy raak ook gespanne voor en tydens eksamens en ervaar evaluering en toetsing 

negatief 

Die inligting met betrekking tot onderwysers in die skoo~ toon dat Buks nie probleme met 

onderwysers het nie, maar hulle wel soms met horn probleme ondervind. 

6.5.2.4 GESIN 

Die gesin word gekenmerk deur 'n outoritere opvoedingstyl van die vader. Die moeder volg 'n 

demokratiese weg, maar die gevolg is dikwels rusies soos deur Buks selfveroorsaak soos tydens 

onderhoude aan die lig gekom het. Die ouer broer en suster vervul 'n groot behoefte by Buks 

aan liefde, aanvaarding en veral positiewe identiteitsvorming. Voorts is Buks die jongste en in 

ouderdom is daar 'n groot verskil tussen horn en sy broer en suster. 

Die gesin is woonagtig op 'n plaas sowat vyfkilometer buite die dorp en is dus nie afgelee nie. 

Buks ondervind probleme met sy omgewing, aangesien hy ver van sy maats af woon, wat almal 

in die dorp woonagtig is. Sy moeder weier ook dikwels om horn vir aktiwiteite in te neem dorp 

toe. Die besige pad na Thabazimbi maak dit gevaarlik om met 'n fiets te ry. Hy is daarom 

aangewese op sy moeder se vervoer. 
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Die seun word nie blootgestel aan wangedrag of misdaad as sodanig me, maar wel aan 

onaanvaarbare gedrag van die vader. Die vader ondervind probleme met alkoholmisbruik, 

gesondheid (hoe bloeddruk en hoe cholestrol), is oorgewig en rook baie. Hy is dus oor die 

algemeen sieklik. Dit veroorsaak eiesoortige probleme binne die gesin, soos spanning, 

onbetrokkenheid en swak interpersoonlike verhoudings. Volgens Buks en sy moeder, is die 

algemene atmosfeer binne die gesin gespanne. Die vader is baie humeurig en almal is bang vir 

hom 

Daar word druk op die seun uitgeoefen om te presteer deur die moeder, broer en suster. Hy 

reageer moedswillig daarop en presteer swak. Die indruk word gekry dat hy dit opsetlik doen 

om te konformeer en aanvaarbaar te wees binne sy portuurgroep. 

6.5.2.5 SAMELEWING 

Buks ondervind probleme met interpersoonlike relasies, deurdat hy soms me 

gesagsgehoorsamend teenoor volwassenes optree nie. Met onderwysers binne skoolverband, is 

dit 'n probleem Uit die Selfevalueringsvraelys en PIB-profiel (Potencial Index Battery) wat 

deur 'n sielkundige uitgevoer is, is dit ook bevestig dat hy kan verbeter op interpersoonlike 

relasies. 

Volgens Buks het hy vroeer vir 'n kort tydperk deelgeneem aan Satanistiese bedrywighede en na 

die verkeerde soort musiek geluister. Hy het geheel en al met die tipe bedrywighede gestaak en 

meen dat dit slegs 'n ontdekkingsfase van sy lewe was wat nou verby is. Hy erken dat hy nog 

saam met die groep rook en al verskeie kere dronk tuis aangekom het. Dit is moontlik die rede 

waarom die moeder horn nie algeheel vertrou nie volgens die verslag van die opvoedkundige 

sielkundige. Dit kan ook die rede wees waarom die moeder nie sy maats goedkeur nie. In 'n 

onderhoud met die vakonderwyseres het hy erken dat hy steeds rook en soms alkoholiese drank 

drink. 

Die seun is betrokke by sport en neem formele dramaklasse. Hy woon eredienste by, maar is nie 

betrokke by die KJA (Kerlrjeugaksie) of enige derglike kerklike aktiwiteite nie. Volgens die 

moeder, het hy nie stabiele waardes en norme nie, soos blyk uit die vraelys aangaande die kind-
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in-totaliteit. Sy beweer hy is wisselvallig en dat sekere dinge vir horn die een dag aanvaarbaar is 

en die volgende dag verkeerd is. 

Buks se behoe:ftes en probleme sal vervolgens kortliks bespreek word volgens inligting verkry uit 

die vraelyste, tabelle en alle ander ingesamelde inligting. 

6.5.3 BEHOEFTES VAN BUKS 

Hierdie seun toon 'n emosionele behoe:fte aan liefde, aanvaarding en erkenning. Sy emosionele 

wisselvalligheid en opstandigheid vereis aandag. Voorts toon hy behoefte aan spesiale 

onderwysvoorsiening, deurdat hy gefrustreerd raak met die sillabus. Hy het self die wens 

uitgespreek dat die skool 'n vak soos hotelbestuur moet aanbied. Hy is baie gefuteresseerd in 

navorsing op die wetenskaplike/mediese terrein en aanpassing kan gemaak word om hierin te 

voorsien, byvoorbeeld deur bykomende, verrykte inligting op daardie terrein. 

Sy leerstyl is oorwegend rasioneel-krities en 'n sensones georienteerde leerstyl, asook 

ontdekking kan aan horn voorgehou word, veral in sekere vakke. Buks toon ook 'n leemte in sy 

kennis aangaande studiemetodes en benodig leiding in verband met studiemetodes, eksaminering 

en opsommingsmetodes. 

Buks is nog onseker oor sy beroepskeuse, maar drie voorgestelde beroepe deur horn, is in 

dieselfde rigting, naamlik natuurwetenskaplik. Hy benodig nog leiding ten opsigte van 

beroepsorientering. 

Die seun se belangstellings moet verbreed word, maar hy beweer hy kan nie sy belangstellings 

uitleef nie, aangesien sy moeder horn nie kan vervoer daarheen nie, byvoorbeeld in die geval van 

sport. Sy vervoer horn slegs een keer per week na sy dramaklasse. Sommige van die 

belangstellings wat Buks openbaar, word weg van die huis beoefen. 

Riglyne ten opsigte van dissipline moet aan Buks voorgehou word, aangesien hy nie altyd 

gesagsgehoorsamend optree nie. Dit lyk asof hy ''vryheid" ervaar as hy nie tuis is nie en sommige 

situasies in klasverband dan uitbuit. 
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Sekere behoeftes ten opsigte van die gesin is duidelik soos genoem in afdeling 6.5.2.4. Buks 

toon ook behoefte aan die kontrole oor sy wilslewe, motivering en 'n identifikasie:figuur, want 

sy broer kan nie alleen as identi:fikasie:figuur :figureer nie. 

6.5.4 PROBLEME VAN BUKS 

Die seun ondervind probleme ten opsigte van sy emosionele gesteldheid. Hy raak opstandig en 

voel dat sy moeder sy lewe wil beheer. Sy vader is volgens horn oormatig streng en stel nie 

belang in Buks se doen en late nie. Hierdie frustrerende huislike omstandighede maak die seun 

rebels en gevolglik misbruik hy sekere situasies. 

Buks ondervind studieprobleme, aangesien hy nie goed kan konsentreer nie en ook nie lank kan 

stilsit nie. Sy aandag word maklik versteur. Hy beskik nie oor genoegsame kennis van 

studiemetodes nie, wat ook sy studieprobleme vergroot. 

Gesindheidsprobleme spruit voort uit die belewing van mislukkings wat sy akademiese vordering 

betref Hy beleef momente waarin hy die skoolopset (leerstot: onderwysers en leerders) negatief 

beleet: maar dit is nie oorwegend die geval nie. Dit hang grootliks af van sekere gevalle, soos 

botsing met 'n onderwyser of swak toetspunte. Sommige van Buks se gesindheidsprobleme 

word ook ontketen deurdat hy gedurig sake of idees bevraagteken, byvoorbeeld oor sy geloof 

Hy kry nie genoegsame leiding en antwoorde hierop nie. 

Didaktiese probleme word ondervind deurdat hy die grootste gedeeltes van die leerstof 

oninteressant vind. Hy toon dan tekens van verveeldheid en frustrasie in die klas en gevolglik lei 

dit tot botsing met die onderwyser. Tale en Bedryfsekonomie is vir horn die vakke waarin hy 

glad nie belangstel nie. 

Buks ondervind motiveringsprobleme, deurdat hy nie gemotiveerd is om projekte aan te pak, te 

voltooi of sy akademiese prestasie te verbeter me. Sy gesinsprobleme en 

persoonlikheidsprobleme moet ook aandag kry. Verder het Buks probleme met sy 

langtermyngeheue en konsentrasie en dit is die rede waarom hy gedurende eksamens steeds 

Nootropil gebruik. 
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6.6 HULPVERLENING DEUR DIE BINGO-HULPVERLENINGSPROGRAM 

6.6.1 ALGEMENE ORIENTERING TEN OPSIGTE VAN HULPVERLENING 

Die hulpverlening in die B/NGO-hulpverleningsprogram sal individueel geskied op 'n een-tot

een-basis. Sodoende kan intensiewe aandag gegee word aan Buks se besondere probleme. 

Die opvoedkundige sielkundige sal as koordineerder optree. Die vakonderwyseres in Afrikaans 

(navorser), moeder, ander vakonderwysers, asook Buks se broer en suster, sal as hulpverleners 

beskikbaar wees. Die opvoedkundigeleidingonderwyser as spesialispersoon, sal ook as 

hulpverlener figureer. Die vader het vemeem van die inskakeling van sy seun by die B/NGO

program Dit het sy goedkeuring weggedra, maar hy wou nie betrokke raak by direkte 

hulpverlening nie. Aanvanklik was hy baie skepties en wou nie enige bydrae lewer nie. 

Buks is deur sy klasonderwyseres aangemeld vir hulpverlening. Die hulpverleners is ingelig oor 

aspekte van belang wat Buks betref Die broer en suster is slegs kortliks ingelig wat die situasie 

is. Hulle het die moeder en Buks ondersteun en waar nodig ook as hulpverleners gefunksioneer. 

Deur die Akkumulatiewe BINGO-Plantabel, is die besondere behoeftes en probleme uitgelig, 

asook moontlike wyses van hulpverlening. Die hulpverleners kon ook 'n funksioneringsbeeld van 

die kind-in-totaliteit verkry, vanuit die BINGO-kind-in-totaliteittabel. 

V ervolgens sal hulpverleningstrategiee bespreek word wat tydens die hulpverlening m die 

BINGO-program toegepas is. 

6.6.2 HULPVERLENINGSTRATEGIEE 

Daar is gebruik gemaak van onderwysbemiddeling en al Buks se vakonderwysers sou betrokke 

raak en bemoeienis maak met hom Daar is voorgestel dat al die vakonderwysers stimulerende en 

uitdagende werk aan Buks beskikbaar sou stel, buiten die gewone sillabuswerk. Verder sou 

gebruik gemaak word van direkte onderrig. 

Direkte onderrig as hulpverleningstrategie, is met vrug toegepas deur die Bedryfsekonomie

onderwyseres. Ook in Biologie, Wetenskap en Wiskunde, is hierdie benadering suksesvol 
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aangewend. Daar is gekonsentreer op die analise en verdeling van die werk in kleiner eenhede. 

Buks moes dit dan weer sintetiseer na 'n geheel, waarin hy die logiese verbande insien. Voorts is 

ook gekonsentreer op die oordragingswaarde van die kennis, deur dit toe te pas op 

verbandhoudende situasies. Hierdie strategie het ook aangesluit by die fokus op die leerinhoud se 

geheel-dele-geheel. 

Kognitiewe herstrukturering is toegepas deur Buks bewus te maak van sy verstandelike 

potensiaal en dat hy daardie potensiaal kan benut om sy gedrag in positiewe rigtings te 

kanaliseer. Sy misplaaste humor en uitlokkende gedrag het veroorsaak dat sommige onderwysers 

horn as negatiefbeleefhet. Hy was luidrugtig in die klas, het antwoorde uitgeskree en wou altyd 

die aandag op horn gevestig he. Buks het altyd gepoog om iets te se wat die leerders sou laat 

lag. Hy was energiek en lewendig in die klas en moes altyd besig gehou word. In die klasse 

waarin hy verveeld was, het hy probleme vir die onderwyser besorg, deurdat hy die klas ontwrig 

het. Hierdie gedrag kan moontlik ook gesien word as 'n ontvlugtingsmeganisme om skoolwerk 

te vermy, omdat hy probleme daarmee het. 

Die Afrik:aanse vakonderwyseres (navorser) het tydens 'n onderhoud aan Buks die voordele 

uitgelig van beheerde kognitiewe denkprosesse. Hy moes konsentreer op die wyses waarop hy 

dink, waarop hy leer en waarop hy probleme benader, hanteer en oplos. Hierdie groter klem op 

abstrakte denke, het horn gefassineer en hy het graag oor abstrakte idees gesels. Daar is gefokus 

op motivering, positiewe ingesteldheid, beter selfdissipline en 'n verhoogde selfbeeld. 

Hierdie strategie kon Buks toepas om sy gedrag te monitor. Hy moes nadink oor onaanvaarbare 

gedrag en probeer vasstel wat dit veroorsaak. Sodoende kon hy sulke probleemsituasies vermy, 

of andersins leer om dit korrek te hanteer. Gedragsmodifikasie kon ook verkry word deur spele 

of sport, asook sy dramaklasse. 

'n V erdere strategie wat toegepas is, is metakognitiewe strategiee wat aangesluit het by 

kognitiewe herstrukturering. Buks is geleer om sy denkstrategiee te benut en om te leer hoe om 

te leer. Daar is gefokus op analisering, sintetisering, evaluering, beplanning, monitering en 

motivering. Hierdie strategie is verder ontwikkel deur ook gebruik te maak van mnemotegnieke, 

memoriseringstegnieke en studiemetodes. 
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Voorligting as strategie het gefokus op beroepsvoorligting en persoonsvoorligting. Die 

opvoedkundigeleidingonderwyser in die skool het 'n onderhoud gehad met Buks om sy 

moontlike vakkeuse en voorgestelde beroepe te bespreek. Volgens die KODUS

belangstellingsvraelys en die JAT (Junior Aanlegtoets), is aanbeveel dat Buks in 'n 

natuurwetenskaplike rigting moet studeer. Hy het ook 'n beter beeld verkry en groter begrip 

getoon vir homself en sy funk:sionering, deur die Selfevalueringsvraelys wat hy voltooi het 

onder leiding van die navorser. Hierdie verkree inligting, het ook gekorreleer met die PIB 

(Potencial Index Battery) wat gedoen is deur die opvoedkundige sielkundige. 

Buks het die volgende beroepe uitgesonder vir oorweging met betrekking tot beplanning vir sy 

toekoms: viroloog, genetikus, neuroloog of mediese dokter. 'n Verdere oorweging is BComm 

Informatika. Hy is daarop gewys dat dit binne sy bereik kan wees indien hy hard studeer en sy 

kognitiewe vermoens maksimaal benut. 

'n Multisensoriese benadering is aangewend as strategie om Buks se leer te verbeter. Tydens 

leer, moes hy soveel moontlike sintuie inspan om die inligting te absorbeer, te onthou en te 

herroep. In Natuur- en Skeikunde, het hy graag waar dit moontlik was, van die eksperimente tuis 

gedoen. Sy gesig-, tas- en reuksintuig is tydens die eksperimente benut. Vir Bedryfsekonomie en 

Tale, het Buks van die leerinhoud op bandjies opgeneem en dit voortdurend teruggespeel. 

Hierdeur is sy ouditiewe sintuig versterk. In Biologie het die sketse assosiasies geverg waar 

verskillende kleure gebruik is en sy visuele sintuig is geoefen, terwyl hy ook self die sketse moes 

teken. Sy visueel-motoriese (haptiese) aspek is dus ook benut, wat verder ontwikkel is in 

Rekenaarstudie. Buks se oog-hand-koordinasie is ontwikkel, asook sy visuele en ouditiewe 

sintuie. Rekenaarstudie het die tassintuig ondersteun, al was dit primitief: deurdat die sleutels op 

die sleutelbord hard of sag gedruk moes word, met ander woorde op 'n spesifieke wyse. Die 

dramaklasse het ook die gebruik van 'n multisensoriese benadering aangevul. Deur die 

inskakeling, benutting en ontwikkeling van al die sintuie, is die leerproses verbeter en Buks kon 

meer inligting op hierdie wyse onthou. 

Die leser word daarop gewys dat Buks aan die begin van die tweede kwartaal die vak 

Bedryfsekonomie verander het na Rekenaarstudie. Sy lae punte in Bedryfsekonomie was nie 

slegs te wyte aan gapings in die leerinhoud nie, maar grootliks as gevolg van die 

vakonderwyseres wat baie afwesig was. W anneer sy terugkom, gee sy groot hoeveelhede werk 
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vir die leerders vir selfstudie. Buks het die eerste kwartaal se werk in Rekenaarstudie om in te 

haal, maar volgens die onderwyser in opvoedkundige leiding, asook die Rekenaarstudie

onderwyseres, behoort hy dit onder die knie te kry. Dit lyk asof die vak vir horn baie kan 

beteken, aangesien hy 'n groot belangstelling toon in rekenaars. 

Veivolgens sa1 die hulpverleningsmetodes wat vir Buks aangewend is, bespreek word. 

6.6.3 HULPVERLENINGSMETODES 

Spele is as hulpverleningsmetode aangewend. Buks kon nie skaak speel nie en die navorser het 

horn geleer. Dit het sy konsentrasievermoe, impulsiwiteit en abstrakte denke verbeter. Dit het 

ook gedien as ontspanning. Die gesinslede, buiten die vader, het ook die speletjie Pictionary 

gespeel. Dit het assosiasies bevorder en die gesinsverhouding versterk. 

Tydens 'n onderhoud met Buks is bevestig dat die gesin een keer per jaar saam gaan jag. Almal 

was dan ontspanne en die vader was ook in 'n mate beskikbaar vir die kinders. Die troebel 

verhouding wat die vader met die gesinslede het, kon egter nie in hierdie kort tye reggestel word 

nie. Dit het wel waarde gehad deurdat die gesin saam ontspan het. Soms het die gesin ook saam 

met vakansie gegaan. 

Buks se belangstelling in drama het ook as spele gedien en was 'n ontlading van spanning. Hy 

het hierdeur sy emosionele onstabiliteit verbeter, deurdat hy kon uiting gee aan sy gevoelens. Die 

rekenaarspeletjies wat Buks gespeel het, het hierby aangesluit. Volgens horn het dit gehelp om 

horn te kalmeer, wanneer hy humeurig of ge:frustreerd was. 

Die metode "terug uit die toekoms" is met groot sukses toegepas, deurdat Buks in die April

skoolvakansie vir drie dae saam met 'n neuroloog deurgebring het. Hy kon direk by horn 

inligting verkry aangaande die beroep, die voor- en nadele, asook beroepsvooruitsigte. Hierdie 

metode het aangesluit by voorligting as strategie. Buks het ook die noodsaaklikheid daaivan 

besef om goed te presteer op akademiese gebied om gevolglik te voldoen aan die 

toelatingsvereistes vir 'n moontlike beroep in hierdie rigting. Sy motivering en ingesteldheid is 

positief beinvloed deur middel van hierdie metode. 
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Self evaluering het as metode baie voordele ingehou vir Buks. Hy het dinge aangaande homself 

geleer waarvan hy nie voorheen bewus was nie. Deur homself beter te verstaan, kon hy ook 

antler mense beter verstaan. Die opvoedkundige sielkundige het tydens onderhoude met Buks 

gefokus op selfevaluering wat ook evaluering van sy emosies ingesluit het. Die 

Self evalueringsvraelys van die BINGO-program, het ook bygedra tot beter begrip en insig in 

homself as persoon wat in totaliteit :funksioneer. Hy het besef dat hy uniek is en mag wees. 

Voorts het hy ook verstaan dat hy 'n vryheid van keuse het en dit nie nodig is om te swig onder 

groepsdruk nie. Sy beperkinge, byvoorbeeld swak motoriese koordinasie en konsentrasie, kon 

omseil word en daar is gefokus op sy moontlikhede. 

Die toepassing van monitering tydens huJpverlening, het sy selfdissipline, motivering, selfbeeld, 

beplanning en georganiseerdheid, verbeter. Hy moes, sa·am met sy moeder sy gedrag monitor. 

Sodoende kon vasgestel word watter probleemsituasies aanleiding gee tot onaanvaarbare 

gedrag. Hy moes ook die tye wannneer hy goed gevoel het, monitor. Dit was opvallend dat 

namate die hu1pverlening gevorder het, sy onaanvaarbare gedrag verminder het en die 

waarneming van goeie gedrag al hoe meer geword het. Sy moeder het dit ook bevestig. 

Buks moes ook sy akademiese vordering monitor en vir homself mikpunte stel. Dit is gedoen 

deur 'n grafiek in elkeen van sy ses skoolvakke. Sy moeder en antler huJpverleners, het positiewe 

temgvoering gegee en daar is gebmik gemaak van eksterne motivering as beloning. Die 

onderwysers het horn voortdurend aangemoedig. 

Studiemetodes is gedoen deur die vakonderwyseres (navorser) in samewerking met die 

opvoedkundige sielkundige en onderwyser in opvoedkundige leiding. Verskeie studiemetodes is 

aan Buks voorgehou en hy moes dit toepas in sy verskillende vakke. Daar is gefokus op 

studiestappe, naamlik oorsig, reduksie, sintese, integrasie en hersiening. Vir Wiskunde moes hy 

voortdurende oefeninge doen en die werk herhaal. Hy het ook die Heritage-Wiskundekursus 

deurgewerk wat die standerd 8-(graad 10) werk volgens sillabus stapsgewys behandel. Hy kon 

ook voortgaan met die Wiskunde van standerd 9 (graad 11) en namate hy die werk bemeester 

het, het dit horn aangemoedig om meer Wiskunde-oefeninge te doen. 

Sy studiegesindheid, doelstellings en leerstyle, is ook hanteer. Volgens Buks leer hy laatmiddae 

en saans die beste. Sy studierooster moes daarom voorsiening maak hiervoor. Verskeie 
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opsommingsmetodes is ook aan Buks verduidelik. Hy het graag van sketse gebruik gemaak en 

dit toegepas in Biologie en Natuur- en Skeikunde. Vir Bedryfsekonomie en Biologie het hy 

gebruik gemaak van mind mapping as opsommingsmetode. Vir die tale het hy van assosiasies 

gebruik gemaak in die prosa-afdelings. 

Buks se oorwegend rasioneel-kritiese leerstyl is aangevul deur groter benutting van die sintuie, 

dus 'n meer sensories-georienteerde leerstyl, asook selfontdekking. Hy het die toepassing van 

verskillende opsommingsmetodes geniet en 'n meer positiewe belewing ervaar teenoor studie in 

die algemeen en die leerinhoud in die besonder. 

Daar sal vervolgens aandag gegee word aan die hulpverleningstegnieke wat tydens hulpverlening 

toegepas is. 

6.6.4 HULPVERLENINGSTEGNIEKE 

Die Afrikaans-onderwyseres (navorser), het aan Buks riglyne gegee vir die beantwoording van 

vraestelle. Aandag is geskenk aan die nommering van vrae, beantwoording van die eenvoudigste 

vrae eerste en 'n tydsindeling. Klem is geplaas op voldoende voorbereiding en die onderstreep 

van sleutelwoorde in die vrae. Vir langvrae, soos in Biologie en Bedryfsekonomie, moes hy eers 

'n kort skema opstel en dan die vraag na aanleiding daarvan beantwoord. 

Studietydindeling as tegniek, het saamgeval met monitering en die klem is geplaas op 

beplanning. Die navorser het horn gehelp om sy studietye te beplan vir elke dag en hy moes 

minstens drie ure per dag studeer (Maandag tot Donderdag) ongeag die hoeveelheid tuiswerk 

wat hy het. Ekstra Wiskunde-oefeninge en Rekenaarstudie moes elke dag gedoen word. Hy was 

in staat om Rekenaarstudie in te oefen, omdat hy oor sy eie rekenaar tuis beskik het. Die 

Heritage-Wiskundekursus is aangewend vir leiding tydens Wiskunde-oefeninge. 

Buks se moeder het horn aangemoedig om realistiese studietye te beplan volgens sy ander 

aktiwiteite, maar sy het haar nie te veel bemoei met sy studies nie, want dit het horn opstandig 

gemaak. Buks wou ona:fuanklik wees en dit aan die hulpverleners bewys. 
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Self dissipline en seltbeheersing is bevorder deur 'n meer positiewe gesindheid, positiewe 

terugvoering en suksesbelewing. Buks het deur middel van beplanning, organisering en 'n 

vasgelegde, buigsame roetine, beter beheer oor homself verkry. Dit is ook bevorder deur 

metakognisie en die Self evalueringsvraelys. 

Buks het graag musiek geluister, drama beoefen of rekenaarspeletjies gespeel om sy 

sel:fbeheersing te verbeter. Al het hy nie groot probleme getoon ten opsigte van sel:fbeheersing 

nie, is dit nogtans verbeter deur genoemde tegnieke. Terselfdertyd is sy selfdissipline verbeter en 

sy selfkonsep verhoog. Monitering en motivering het ook 'n bydrae gelewer vir verhoogde 

selfdissipline, omdat hy elke dag sy program moes volhou. 

Wat metakognisie as tegniek betret: word die leser terugverwys na paragraaf vyf van afdeling 

6.6.2 waar metakognitiewe strategiee bespreek is. Daar is gefokus op die toepassing van sy 

denke deur die vakonderwyseres. Buks se denkstrategiee is dus uitgebou, sodat hy dit effektief 

kon toepas op alledaagse en verwante situasies. Sy abstrakte denke is gestimuleer. Probleme is 

aan Buks voorgehou en nadat hy dit suksesvol opgelos het, moes hy neerskryf hoe hy te werk 

gegaan het om die probleem op te los. Hierdeur het hy sy eie denke ontleed. 

Aandag is ook gegee aan doelwitstelling wat binne sy bereik was. Buks moes self bepaal waartoe 

hy in elke vak in staat is. Onmiddellike doelwitte het behels dat hy voor elke studietyd 'n doelwit 

moet daarstel wat hy aan die einde van die studiesessie moes bereik. Dit het gedien as 

aansporing. 

Die toepassing van opsommingsmetodes, het ook aangesluit by die uitbouing van metakognisie 

as tegniek, want Buks moes sy kognitiewe vermoens gebruik om te leer hoe om te leer, asook te 

<link hoe hy <link. 

As mnemotegniek is die geheueprogram van Kevin Trudeau toegepas, naamlik Megamemory. 

Dit is deur die navorser aan Buks voorgehou. Hierdeur word nie net sy geheue verbeter nie, 

maar hy kon leer om deur middel van assosiasies en telstelsels inligting te memoriseer vir latere 

gebruik. Deur hierdie tegnieke, word die inligting langer onthou en makliker herroep. Verdere 

mnemotegnieke het gefokus op nuwe sleutelbegrippe wat dan as 't ware gekoppel word aan 

bekende begrippe soos 'n ketting met verskillende skakels. Aandag en begrip was noodsaaklik 
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om su1ke assosiasies moontlik te maak. Die onbekende konsep kon sodoende omgeskakel of 

gerekodeer word tot 'n bekende konsep. Laastens moes Buks in staat wees om die nuwe 

inligting te herroep. Die inligting moes steeds vir horn betekenisvol wees, sodat hy dit in sy 

geheue kon orden, assosieer en visualiseer. Belangstelling en herhaling het ook daartoe bygedra 

dat die inligting makliker herroep kon word. 

Tydens hu1pverlening is studietegnieke ook aan Buks voorgehou deur die navorser, 

opvoedkundige sielkundige en onderwyser op die gebied van opvoedkundige leiding. V anwee sy 

konsentrasieprobleem, is voorgestel dat hy elke dag op dieselfde plek studeer, naamlik by 'n 

studeertafel in die hoek van sy kamer en weg van die venster. Sodoende kon sy aandag nie 

maklik versteur word nie. Hy het ook verkies dat daar stilte moet wees. Buks se moeder moes 

ook toesien dat hy gesond eet, vanwee die feit dat hy aan hoe bloeddruk ly. Hy is ook somtyds 

moeg en moet vitamien- en mineraalaanvullings neem om energievlakke te verhoog. 

Laasgenoemde verlig ook sy krampe vanwee 'n magnesiumtekort. Buks is aangemoedig om 

binne klasverband vrae te vra aan die onderwyser indien hy nie sekerheid het aangaande 

leerinhoud nie. As studietegnieke, is ook aandag gegee aan die opstel van 'n studierooster, 

leerstyl en die aanwending van die rekenaar tydens leer. Hy het steeds Nootropil gebruik slegs 

ten tyde van eksamens. 

Die gebruik van bandopnames as studietegniek is aangemoedig en sodoende is gefokus op 

ouditiewe leer, visuele assosiasies en herhaling. Dit het aangesluit by memoriseringstegnieke wat 

vervolgens bespreek sal word. 

Memoriseringstegnieke het gefokus op wyses waarop inligting voortdurend herhaal kan word. 

Indekskaarte is deur Buks gebruik om Wiskundestellings op allerlei plekke in die huis op te plak. 

Hy het ook sommige werk van Natuur- en Skeikunde op die wyse geleer. Deur gebruik te maak 

hiervan, het Buks sy langtermyngeheue ook geoefen. 

Hy het ook vir die pret sommige van sy leerstof op maat van die musiek geleer, dit dan op band 

opgeneem en sodoende sekere werk met sekere musiek geassosieer. Hierdie tegniek was 

suksesvol in soverre Buks die leerinhoud grappig kon weergee met uitspattige assosiasies. Sy 

humor is goed toegepas tydens die tegniek. Die bandopnames is voortdurend herhaal. Daar moes 
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genoegsame tyd besk:ikbaar wees, aangesien die tegniek nie gedoen kon word op 'n aand voor 'n 

toets of eksamen nie. 

Epstein se TARGET-strukture, is deur die navorser as motiveringstegniek aan Bu.ks voorgehou. 

Hy het deur middel van 'n verhoogde selfbeeld, positiewe gesindheid en die aanvaarding van 

opregte hulpverlening, sy motivering verbeter. Ekstrinsieke motivering is deur die moeder, broer 

en suster toegepas. Hy wou baie graag naweke saam met sy ouer broer gimnasium toe gaan. As 

hy gedurende die week hard gewerk het en sy studietye kon volhou, het sy moeder ingestem dat 

hy naweke kon uitgaan of saam met sy broer gimnasium toe kon gaan. Sy suster het voorgestel 

dat sy vir hom 'n kitaar sou koop as hy 'n sekere bereikbare gemiddeld kon behaal. Sy 

verbeterde prestasies het gelei tot groter intrinsieke motivering by Bu.ks. Sy gemotiveerde 

werkswyse het weer gelei tot beter prestasies (prestasiemotivering). 

Bu.ks se maats het nie groot waarde geheg aan goeie akademiese prestasies nie en gevolglik het 

sy ouers nie toegelaat dat hy gedurende die week met hulle sosialiseer nie. Sy moeder het beheer 

oor horn uitgeoefen tuis. Aanvanklik was hy ongelukkig daaroor en het twee keer nadat sy 

moeder horn die oggend by die skool afgelaai het, stokkies gedraai. Hy het dan na sy vriend se 

huis gegaan wat naby die skool gewoon het en die res van die dag nie skool bygewoon nie. 

Hierdie toedrag van sake het sy motivering benadeel. 

Die opvoedkundige sielkundige het ook tydens onderhoude dit onder Bu.ks se aandag gebring 

dat al die hulpverleners groot vertroue in horn stel en dat hy hulle nie moet teleurstel nie. Dit is 

ook in sy eie belang dat hy hard moet studeer om sy langtermyndoelwitte te kan bereik. Hiema 

het sy motivering verbeter en was hy nie meer soveel onder die maats se invloed nie. 

As kommunikasietegniek is Bu.ks aangemoedig om uit sy eie met sy vader 'n gesprek aan te 

knoop. Hy was bang vir sy vader en het 'n afjak gevrees. Nadat die vader 'n onderhoud 

bygewoon het met die opvoedkundige sielkundige, washy meer genaakbaar. Alkoholmisbruik 

het die kommunikasie tussen vader en seun egter benadeel. 

Die moeder is aangemoedig om ek-boodskappe aan Bu.ks te stuur en het ook ouerbegeleiding 

ondergaan deur te fokus op luistervaardighede. Ook Bu.ks is aangemoedig om hierdie tegnieke te 
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gebruik. Hy kon dit ook buite gesinsverband toepas en het sodoende beter interpersoonlike 

relasies tot stand gebring. 

Geheuevaardighede is verbeter deur tegnieke soos mnemotegnieke en memoriseringstegnieke. 

Hy moes ook konsentreer op nuwe begrippe, byvoorbeeld wanneer hy 'n nuwe persoon ontmoet 

het, moes hy die persoon se naam dadelik hardop se en 'n visuele assosiasie maak wat daarby 

pas. Hy kon ook van rym gebruik maak, byvoorbeeld ''Buks is fluks" of "Sanet doen ballet". 

Hierdie geheuetegnieke kon uitgebrei word na die leerinhoud soos deur die navorser aan horn 

verduidelik is. 

6.6.5 TERAPIE TYDENS HULPVERLENING 

Psigoterapie · is gedoen deur die opvoedkundige sielkundige. Daar is gefokus op Buks se 

moontlikhede en sy beperkinge is aan horn uitgewys sodat hy 'n realistiese beeld van homself 

kon he. Sy gesinsituasie is onder die loep geneem en het aangesluit by die gesinsterapie. 

Die opvoedkundige sielkundige het tydens gesinsterapie aan die lede van die gesin sekere 

probleemsituasies uitgewys en dit met hulle bespreek. Hulle het leiding ontvang oor moontlike 

wyses waarop hulle sekere situasies kon benader en hanteer. 

Tydens gesinsterapie was die vader inskiklik om die opvoedkundige sielkundige eerder alleen te 

gaan spreek. Aangesien daar reeds onderhoude gevoer is met die moeder en Buks, het die 

opvoedkundige sielkundige die vader individueel gespreek. Hiertydens het die vader sy probleme 

uitgewys, naamlik dat sy eie vader oorlede is in 'n fratsongeluk toe hy agt jaar oud was. Hierdie 

gemis het hy nooit werklik verwerk nie, maar gebruik dit ook gedurig as verskoning vir sy eie 

tekortkominge ten opsigte van sy ouerskap. Die vader was egter nie inskiklik om verdere 

onderhoude by te woon nie, maar het gese hy sal probeer verbeter waar hy tekortskiet. Sy 

motivering vir sy optrede teenoor Buks, is dat hy horn hard wil maak vir die lewe. 

Gedragsterapie is deur die opvoedkundige sielkundige gedoen in soverre Buks se gedrag 

ontleed is en sy sterk, sowel as swak punte aan horn getoon is. Hy het leiding ontvang om 

probleemsituasies te hanteer en hoe om daarvolgens op te tree. Hy moes ook self sy gedrag in 
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die skool monitor. Alle vorme van terapie is gedoen tydens onderhoude met die opvoedkundige 

sielkundige. 

6. 7 EVALUERING VAN DIE TWEEDE GEV ALLESTUDIE 

Buks se affektiewe/emosionele probleme het verminder, aanges1en verskeie wyses van 

hulpverlening gemik was op verbeterde motivering, positiewe gesindheid en selfbeeld, asook 

beter selfdissipline, gedrag en aanvaarding van dit wat hy nie kan verander nie. Hy het beter 

begrip getoon vir homself en vir andere. Sy emosionele wisselvalligheid het ook verbeter, maar 

Buks het steeds soms egoisties opgetree. Hy het egter makliker berou getoon indien hy fouteer 

het. Volgens terugvoering van die moeder, was Buks meer spontaan, minder in homself gekeer 

en het nie homself meer so dikwels bejammer nie. Hy was ook minder gespanne, a1hoewel sekere 

situasies tuis horn tog gespanne gemaak het. Hy kon dit egter beter hanteer. 

Studieprobleme van Buks is opgelos deurdat hy studiemetodes en opsommingsmetodes kon 

toepas. Voorts het hy ook 'n meer positiewe gesindheid gehad ten opsigte van studie, skool en 

sy eie vermoens. Sy probleemstrategiee is verbeter en beplanning van studietye, beantwoording 

van vraestelle en verrykte leerinhoud, het bygedra tot die oplossing van sy studieprobleme. 

Buks se gesindheidsprobleme is verbeter deur verhoogde motivering en prestasies. Hy is soms 

in 'n mate nog beiilvloedbaar deur sy maats en gevolglik is daar veral in sekere klasse 

gesindheidsprobleme ten opsigte van onderwysers. Oorwegend, is sy gesindheid positief ten 

opsigte van skool, leerinhoud, sy gesin en die meeste onderwysers. 

Didaktiese probleme sluit aan by bogenoemde evaluering van studie- en gesindheidsprobleme. 

Buks se probleme betreffende die skool, onderwysers en leerstof is grootliks opgehef Hy is 

egter afhanklik vir die goedkeuring en aanvaarding deur maats en dit kan daartoe lei dat hy soms 

weer terugkeer na vorige gedragswyses en optrede. Voortdurende bemoeienis en begeleiding sal 

sy didaktiese probleme grootliks uitskakel in die toekoms. 

Buks se motiveringsprobleme is opgehef deur beter prestasies en suksesse, asook die belewing 

van liefde, aanvaarding, begrip en vertroue. Die daarstelling van realistiese doelwitte, monitering 

en goeie beplanning het bygedra tot beter motivering. Ekstrinsieke motivering het Buks 
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aangemoedig om hard te studeer en sy bes te lewer. Namate hy sukses beleef het en positiewe 

terugvoering gekry het, het hy ook meer intrinsiek gemotiveerd geraak. Daar sal egter rekening 

gehou moet word met sy beiilvloedbaarheid en voortdurende klem moet geplaas word op sy 

intrinsieke motivering. 

Die gesinsprobleme kon egter nie opgelos word nie, maar is in groot mate verbeter. Die gesin 

(vader uitgesluit) kon beter kommunikeer en het mekaar beter verstaan. Die eiesoortige 

probleme rakende die vader kon nie opgelos word nie. Die moeder was betrokke by Buks en het 

horn meer vertrou. Ook die broer en suster het horn aangemoedig. Die gemis aan 'n 

identifiseerbare vaderfiguur, was steeds teenwoordig en Buks het ook laat blyk dat almal die 

vader vrees en indien die kinders probleme ondervind, die moeder dit ontgeld. Buks se ook dat 

hy sy vader gewoond geraak het soos wat hy is en daarom weet hy om nie verwagtings te 

koester wat nooit sal realiseer nie. 

Persoonlikheidsprobleme is opgehef in soverre Buks met sy broer kan identifiseer. Hy is egter 

steeds egoisties, moontlik omdat hy bederf word deur sy moeder, broer en suster. Hy manipuleer 

hulle ook steeds om sy sin te kry, maar die moeder het tog groter beheer oor hom Sy is 

aanpasbaar volgens die situasie. Gevolglik slaag Buks nie meer altyd in sy pogings om haar te 

manipuleer nie. 

Ander aspekte rakende sy persoonlikheid het verbeter, byvoorbeeld selfbeeld, selfbeheersing, 

motivering, gesindheid, selfbejammering, selfdissipline, spannmg, impulsiwiteit en 

deursettingsvermoe. 

Buks se geheueprobleme is verbeter deur al die wyses van hu1pverlening wat daarop gemik 

was. Assosiasies, telstelsels, aanpassing van leerstyl, herhaling en mnemotegnieke, is enkele 

wyses van hulpverlening wat effektief aangewend is om die seun se geheueprobleme aan te 

spreek. Sy korttermyngeheue en langtermyngeheue is verbeter. Die multisensoriese benadering 

het ook sy geheue verbeter. Die gebruik van die Nootropil gedurende eksamens dra ook positief 

by tot die verbetering van Buks se geheue en konsentrasie. 
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Uit bogenoemde evaluering kan afgelei word dat Buks baat gevind het by die B/NGO

hulpverleningsprogram Hy behoort steeds leiding te ontvang ten opsigte van sommige aspekte, 

soos hierbo uitgelig. Sy totale funksionering het verbeter, asook sy suksesse en prestasies. 

Die leser word daarop gewys dat die tabelle soos toegepas op Buks in die BINGO-program, sal 

volg. Daama sal die derde gevallestudie bespreek word. 
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N -w 

TABELS 

Hulpverleners trek 'n X in die toepaslike kolom na aanleiding van die vrae. 

BINGO-kind-in-totaliteittabel 

PERSOON Ja I Neel PERSOONLIKHEID I Ja I Neel SKOOL Ja I Neel GESIN Ja I Neel SAMELEWING 

--
1. Gesond X 1 . Selfbeeld 1. Geografiese 
2. Emosioneel 1111~''1 2 s lfb h . 1i!1~~1 • e e eersmg 2. Ii in 

.. ·-··-· Gesindheid 3. Normatief 3. Posisie van kind 2. lnterpersoonlike 
4. Gemotiveerd - oudste relasies 
5. Wilslewe ·-·-··- x 3. Aan assing 
6. Kreatief x 4. Skadelike 
7. Sosiaal X 7. Introvert 
8. Normale peboorte 
9. Normale Sosio-ekonomies 

g IX 1:1:1n11•1 8 lngekeerd - - - - - ---1 illi:!il~r ' 
9. Reoverdioheid 

ontwikkeling x 10. Berou Geografiese Kerk 
1 O. Spraak en gehoor I X 11 . Ego'isties isolasie X 8. Vrye tyd 
11. Trauma ri~l!J!! 12. Selfbeiammering Milieu 
12. Epilepsie x 13. Abnormale gedrag Wangedrag I 
13. Ander asoekte x 14. Aaaressief Misdaad x 

15. Depressief 8. Ouerlike druk 
16. Gesoanne 9. Realistiese 
17. Angs 
18. Kompetisie 
19. Nagmerries 
20. Gesag Atmosfeer 

23. Verveeld 
24. Moea x 
25. Im ulsief 
26. Perfeksionisties X 
27. Sensitief X 
28. Humorsin I X m~!i1\!i 

29. Ander l,'.y;.11 X 

Ja INee 

I 

Xa 

* Xa 

x 
.x 

X 11 
XI· 
X1 



TABEL6 

Evalueer deur slegs 'n X in die toepaslike blokkie in te vul, waar nodig. 

Akkumulatiewe BINGO-Plantabel 

BEHOEFTES PROBLEME HULPVERLENING HULPVERLENING 
1. Liaaaamlik I Fisies 1. Liggaamlike I Fisiese Strateaiei Teanieke 
2. Affektief I Emosioneel x probleme 1. Portuurgroeobemiddeling 1. Beantwoordina van vraestelle x 
3. Sosialisering (interpersoonlike 2. Affektief I Emosionele 2. Onderwvserbemiddelina x 2. Studietvdindeling x 

relasies) probleme x 3. Direkte onderrig (taakanalise) x 3. Onafhanklike leer 
4. Koanitief I Verstandelik 3. Sosialiseringsorobleme 4. Vorentoe-agtertoe-aaneen- 4. Selfbeheersing, -dissipline 
5. Normatief 4. Normatiewe orobleme skakelina en innerlike kontrole x 
6. Soesiale onderwvsvoorsiening x 5. Leerprobleme 5. Kognitiewe herstrukturerina x 5. Metakoanisie x 
7. Spesiale onderwysprogramme 6 Studieorobleme x 6. Metakoanitiewe strateaiee x 6. Mnemoteanieke x 
8. Leerstvle en -vorme x 7. Gedragsprobleme 7. Rekenaargesteunde onderria 7. Studieteanieke x 
9. Kurrikulumveranderina 8. Aanpassingsprobleme 8. Voorligtina x 8. Memoriserinasteanieke x 
10. Studiemetodes x 9. Gesindheidsorobleme x 9. Mentor I Tutor 9. Motiveringstegnieke x 
11. Eksaminerina x 10. Ontwikkelingsprobleme 1 O. Multisensoriese benaderina x 10. Vaardiahede: 

N ..... 12. Beroepskeuse x 11. Perseotuele orobleme 11. Ander Denk-

""" 13. Belanastellinas x 12. Didaktiese probleme x Metodes Kommunikasie- x 
14. Tempo-aanpassina 13. Motiverinasorobleme x 1. Rekenaar Sosiale 
15. Riglyne tov dissipline x 14. Gesins- en sosio- 2. Soele. bv skaak x Geheue- x 
16. Gesin x ekonomiese probleme x 3. Terug uit die toekoms x Ander 
17. Portuurgroep 15. Psiaoloaiese orobleme 4. Selfevaluerina x 11. Ander 
18. Motiverina I Wilslewe x 16. Persoonlikheidsprobleme x 5. Moniterina x Terapie 
19. ldentifikasiefiauur x 17. Milieuaeremdheid 6. Studiemetodes x 1. Psiaoterapie x 
20. Ander 18. Geheueprobleme x 7. Evaluerina I Toetsing 2. Gesinsteraoie x 

19. Geografiese probleme 8. Ander 3. Groepsterapie 
20. Finansiele orobleme 4. Musiekteraoie 
21. Etikettering 5. Gedraasterapie x 
22. Probleme tov ander 6. Ander 

oersone 
23. Ander 



6.8 DERDE GEV ALLESTUDIE 

NAAM :Boo 

GEBOORIBDATUM 

SKOOL 

VAKKE 

: 26 Maart 1982 

: Hoerskool Brits 

: Afrikaans (HG) 

: Engels (HG) 

: Wiskunde (HG) 

: Aardrykskunde (HG) 

: Rekeningkunde (HG) 

: Bedryfsekonomie (HG) 

6.8.1 ALGEMENE BESONDERHEDE 

Die gesin is saamgestel uit 'n eie vader, 'n rekooaarprogrammeerder, eie moeder, 'n sekretaresse, 

'n ouer suster oo Boo. Boo het opgeval in die skool, omdat hy nie volgoos verwagting presteer 

het nie. Sy IK-telling het getoon dat hy in staat is tot baie beter akademiese prestasie. Hy was 

teruggetrokke in die klasse oo het dikwels in sy eie droomwereld geleef Dit het gelyk asof hy nie 

geiilteresseerd is in die gebeure binne die klaskamer nie. Boo is as begaafd geidentifiseer deur 'n 

IK-individuele toets (SSAIS-R), soos geimplemooteer deur 'n opvoedkundige sielkundige. Sy 

totale IK-telling is 124. Boo was vyftioojaar oud oo in standerd 7 (graad 9) toe hy aangemeld is 

vir hulpverlening in die BINGO-program as begaafde onderpresteerder. Hulpverlening van die 

BINGO-program het gestrek vanaf September 1997 tot September 1998. Bemoeioois vind steeds 

plaas oo hulpverlening geskied periodiek volgoos Boo se behoe:ftes. Boo het reeds in die primere 

skool remediering ontvang in die vorm van hulpklasonderwys. Hy was ook onder behandeling 

van 'n opvoedkundige sielkundige. 

6.8.2 FUNKSIONERINGSBEELD VAN DIE KIND-IN-TOTALIIBIT 

Die leser word daarop gewys dat die twee tabelle van die BINGO-program soos dit van 

toepassing is op Boo, verskyn op bladsye 233 oo 234. Dit is boooem as tabelle 7 oo 8. 
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Die seun as kind-in-totaliteit word in ag geneem tydens hulpverlening en daarom word inligting 

versamel aangaande die seun se algemene funksionering. Die volgende inligting rakende Ben is 

verkry uit die BJNGO-kind-in-totaliteitvraelys. 

6.8.2.1 PERSOON 

As persoon, het die vraelys aan die Jig gebring, dat Ben emosioneel onstabiel en ongemotiveerd 

is. Dit is deur albei ouers tydens die aanvangsonderhoud bevestig. Hy is geneig om homseJf te 

onttrek van mense en situasies en sy emosies fluktueer gedurig. Hy is ook ongemotiveerd en stel 

nie belang in enige aspek rakende die skool nie. Hierdie ongemotiveerdheid het volgens die ouers 

ook uitgekring na ander aspekte rakende homseJf as persoon. Hy is ook ongemotiveerd ten 

opsigte van sy belangstellings en optrede in die algemeen. 

Dit blyk dat Ben horn onttrek van alle sosiale bedrywighede en hy verkies meestal om alleen te 

wees. Volgens die ouers, was hy nie altyd so asosiaal nie en het graag met 'n bekende groepie 

vriende gesosialiseer. Hulle bevestig dat hy probleme met maats ondervind. Tesame met ander 

persoonlike probleme, byvoorbeeld selfbeeld en depressie, het die probleem van sosialisering 

vergroot. 

Die ouers het genoem dat Ben moontlik baarmoedertrauma beleef het, asook 'n operasie wat 

moontlik vir horn traumaties kon wees. Verder het hy in graad 1 'n onaangename ondervinding 

gehad. 

6.8.2.2 PERSOONLIKHEID 

Ben se persoonlikheidsbeeld toon dat hy 'n lae selfbeeld het. Dit word deur homseJf bevestig in 

die Selfevalueringsvraelys. Verder blyk dit dat Ben veral ten opsigte van sekere aspekte 'n 

negatiewe gesindheid het, alhoewel hy nie oorwegend negatief is nie. Daar is sekere vakke of 

onderwysers in die skool waaroor hy negatief voel, maar hy ondervind nie gesindheidsprobleme 

ten opsigte van die skoolreels nie. 

Volgens Ben se ouers manipuleer hy mense, grootliks die gesinslede. Die oorsaak is moontlik 

omdat hy die jongste is en die enigste kind wat in die huis bly. Sy suster is heelwat ouer as hy en 
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kom slegs sommige naweke huis toe. Die vader het gese dat Ben hulle probeer manipuleer deur 

middel van selfbejammering en onttrekking. 

Ben is oorwegend 'n introvert wat geneig is tot ingekeerdheid. Hy onttrek homself van situasies 

en mense waar hy onseker van homself voel. Sy ouers het tydens 'n onderhoud bevestig dat hy 

nie aggressief optree nie, maar depressief raak en nie uit sy eie met hulle sy probleme bespreek 

nie. Hulle het ook gese dat hy dikwels gespanne is. 

Uit die Self evalueringsvraelys het Ben laat blyk dat hy nie deursettingsvermoe het nie en 

dikwels ge:frustreerd voel met mense, asook omstandighede waarin hy horn bevind, veral in die 

skool. Ouers, onderwysers en Ben het verklaar dat hy dikwels verveeld is met mense, situasies 

en leerstof. 

6.8.2.3 SKOOL 

Tydens 'n onderhoud, het Ben gese dat hy probleme met sekere onderwysers in die skool 

ondervind en hy negatief teenoor hulle en sekere vakke is. Hy beweer dat hy moedeloos raak met 

sommige vakke, byvoorbeeld Wisk:wide en dan negatief daaroor voel. Verder voel hy dat 

sommige onderwysers antagonisties teenoor horn is, omdat hy nie presteer volgens sy vermoens 

nie. Die leerinhoud is vir Ben problematies, omdat hy in sekere vakke gapings in die leergebeure 

het en gevolglik vergroot die leemtes in sy kennis, byvoorbeeld Wiskwide en Bedryfsekonomie. 

Ander vakke hied aan horn geen uitdagings nie en hy raak verveeld daarmee. Sy belangstelling 

word nie geprikkel deur byvoorbeeld Afrikaans en Engels nie. Ben het ook gese dat hy nie oor 

genoegsame deursettingsvermoe en motivering beskik om take te vohooi nie. Hy pak gereeld 

nuwe projekte aan, maar hou selde daarmee vol. 

Ben is benede die akademiese peil, aangesien hy sodanige leemtes in sy kennis het dat hy 

Wiskwide en Bedryfsekonomie gedruip het tydens die eksamen van die eerste kwartaal in 

standerd 8 (graad 10 ). Volgens die besondere verstandsmoontlikhede waaroor hy beskik, is hy 

ook benede sy eie akademiese peil in die antler vakke. 
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Uit die Self evalueringsvraelys, het geblyk dat Ben probleme ondetvind met studeer in die 

algemeen en dat hy nie 'n studiemetode toepas nie. Verder ondetvind hy probleme met 

evaluering en toetsing en raak gespanne tydens eksamens. 

Die skool voorsien ook nie m Ben se beroepsaspirasies nie, aangesien hy belangstel m 

toerismebedryf en -bestuur, asook hotelbestuur. 

6.8.2.4 GESIN 

Die gesin is saamgestel uit 'n eie biologiese vader en eie biologiese moeder. Daar is twee kinders 

waarvan Ben die jongste is. Sy ouer suster verskil vyf jaar van horn en is op universiteit. 

Alhoewel die opvoedingstyl nie outoriter of permissief is nie, is daar soms momente waarin die 

moeder emosionele uitbarstings kry teenoor Ben en horn dan kwetsende dinge toevoeg, asook 

soms slaan. Sy het tydens 'n onderhoud bevestig dat sy Ben al deur die gesig geklap het en ook 

een keer met 'n sambok geslaan het. 

Die gesin toon nie sosio-ekonomiese probleme nie en handhaaf 'n hoe lewenstyl. Die moeder is 

tans werkloos, omdat die maatskappy waar sy werksaam was, gelikwideer is. Dit het groot 

spanning in die gesin veroorsaak. 

Ben meen dat die gesin te ver van die dorp en skool woonagtig is. Dit verhoed horn om aan 

aktiwiteite deel te neem Die gesin woon ongeveer tien kilometer van die skool af. Hy is daarom 

aangewese op vervoer van sy ouers en dit bemoeilik sake wanneer albei ouers bedags uithuisig 

werk. 

Die ouers plaas nie onrealistiese druk op Ben nie, maar verwag beter prestasies van hom Hulle 

is bereidwillig om horn te help, sodat sy prestasies kan verbeter en het reeds in die primere skool 

bydraes in die verband gelewer. Ben het remedierende onderwys ontvang en het ook 'n 

opvoedkundige sielkundige besoek toe hy in standerd 5 (graad 7) was. 

Ben ontduik voortdurend verantwoordelikhede en dit wil voorkom asof sy lae selfbeeld die 

oorsaak hiervan is. Aangesien hy die jongste kind is en bederf word, het hy waarskynlik nooit 
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aangeleer om verantwoordelik te wees nie. Hy voel ontoereikend om enige opdrag ofverpligting 

na te kom ofuit te voer. Hy stel ook vir homself onrealistiese doelstellings, wat meestal te hoog 

is. Wanneer hy dit dan nie bereik nie, verlaag sy motivering en selfbeeld net meer. Ben beleef 

hierdie teleurstellings intens en voel dat hy ook sy ouers teleurstel. 

Daar bestaan goeie kommunikasie tussen die gesinslede, maar Ben voel in 'n mate bedreig deur 

sy suster, omdat sy akademies goed presteer. Die vader is 'n kritiese en skeptiese persoon wat 

alles bevraagteken. Ben vind meer aanklank by sy moeder, maar kan nogtans met sy vader 

kommunikeer en identi:fiseer. Ten spyte van verskille, is daar steeds origens 'n gemoedelike 

atmosfeer in die huis. 

6.8.2.5 SAMELEWING 

Ben ondervind probleme ten opsigte van interpersoonlike relasies, deurdat maats horn soms spot. 

Volgens horn, spot sommige maats horn omdat hy effens oorgewig is, 'n probleemvel het en ook 

te sensitief is. Hulle dink hy is verwyfd. Gevolglik raak hy teruggetrokke en in homself gekeer. 

Hy is bang om nuwe vriende te ontmoet. Ben gee ook voorkeur aan ouer persone se geselskap. 

Hy toon 'n groot behoe:fte aan aanvaarding. 

Ben se problematiese interpersoonlike relasies lei tot aanpassingsprobleme. Hy is stil en 

teruggetrokke in die klas. Die feit dat Ben nie juis maats het nie, veroorsaak dat hy homself 

onttrek van sosiale aktiwiteite en dus probleme het ten opsigte van sy aanpassing binne die skool 

en ook binne die groter samelewing. 

6.8.3 BEHOEFTES VAN BEN 

Ben toon 'n spesi:fieke behoefte ten opsigte van sy liggaamlike, want volgens horn is hy 

oorgewig en het aknee. Dit is vir horn 'n probleem al is hy nie volgens sy lengte en beenstruktuur 

oorgewig nie. Sy ouers het tydens 'n onderhoud genoem dat hy effens op sy hakke loop en dat 

sy balans swak is. Dit het al verbeter en word nou nie deur mense opgemerk nie. Die moeder het 

ook gese dat hy as klein seuntjie linkshandig was, maar die graad 1-onderwyseres horn verplig 

het om regs te skryf Dit is ook in die verslag van die opvoedkundige sielkundige bevestig en die 

vraag het ontstaan of sy oog-/hand-/voetdominansie goed vasgele is. Voorts het die 
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opvoedkundige sielkundige sagte neurologiese uitvalle geldentifiseer en Ben verwys vir verdere 

evaluering. 

Ben toon besondere behoeftes ten opsigte van sy emosionele gesteldheid. Hy is negatie£ 

selfbejammerend, depressie£ gespanne, ge:frustreerd en verveeld. Hy is emosioneel onstabiel en 

sy emosies fluktureer tussen opgeruimd en teneergedruk. Hy raak nie opvallend aggressief nie, 

maar het self bevestig dat hy in sy gedagtes vloek. Ben is eerder geneig tot depressie as 

aggressie. 

Soos reeds aangedui, toon Ben sosialiseringsbehoeftes, aangesien hy horn onttrek van sosiale 

aangeleenthede. Hy het ook begeleiding nodig ten opsigte van beter interpersoonlike relasies. 

Ben is versigtig om nuwe vriendskappe te sluit en vertrou nie mense maklik nie. Dit lyk asof hy 

bang is om seergemaak te word in enige verhouding. 

Ben benodig spesiale onderwysvoorsiening, omdat hy leemtes in sy kennis aangaande sekere 

leerinhoud toon. Hy ondervind ook konsentrasieprobleme en kan nie sy aandag lank op een saak 

vestig nie. Ben toon agterstande ten opsigte van sy lees- en spelvermoe. Sy lae selfbeeld en 

negatiewe gesindheid vererger sy belewing van skool in die algemeen en leer in besonder. 

Daar moet aandag geskenk word aan Ben se leerstyl. Daardeur kan dit aangepas en uitgebrei 

word om sy leer te bevorder. Studiemetodes word ook as 'n behoefte van Ben uitgewys, deurdat 

hy geen bepaalde studie- of opsommingsmetode toepas nie. 

Ben toon verder 'n behoefte aan beroepsleiding, aangesien hy nog onseker is oor 'n 

beroepskeuse. Hy het ook 'n behoefte aan leiding ten opsigte van eksamens. Dit maak horn 

angstig en hy is baie gespanne as hy eksamen of toetse skryf Hy ondervind ook probleme met 

die tempo waarteen hy werk. Nie net tydens die skryf van 'n vraestel nie, maar ook met die 

klaswerk in die algemeen, ondervind Ben probleme, wat ook te wyte aan 'n leesprobleem kan 

wees. Hy werk stadiger as die antler leerders en raak gevolglik agter. Hierdeur raak sekere 

leerinhoud vir horn verlore. 
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Dit is reeds aangedui dat Ben 'n behoefte aan maats en sy portuurgroep se aanvaarding het. Hy 

toon ook 'n behoefte aan motivering en 'n positiewe wilslewe, aangesien hy se1f erken dat hy 

ongemotiveerd is. 

6.8.4 PROBLEME VAN BEN 

Alhoewel Ben nie liggaamlike probleme as sodanig het nie, moet aandag gegee word aan sy 

besondere belewing en behoeftes ten opsigte van sy fisiese gesteldheid. Hulpverleners moet 

besondere aandag gee aan Ben se emosionele gesteldheid en die bepaalde probleme in die 

verband hanteer. Ben se sosialiseringsprobleme, aanpassing en interpersoonlike relasies moet 

aandag geniet. Ben toon ook probleme ten opsigte van leer, studeer en gesindheid. Aandag moet 

deur hulpverleners geskenk word aan Ben se perseptuele probleme met verwysing na die 

identifisering van sagte neurologiese uitvalle deur die opvoedkundige sielkundige. Die didaktiese 

probleme wat Ben ondervind omsluit die skool, onderwysers, leerinhoud, kurrikulum en leerstyl. 

Ben benodig leiding ten opsigte van hierdie aspekte. Motiveringsprobleme noodsaak besondere 

leiding en hulp. Dit sluit ook aan by psigologiese probleme wat Ben ondervind. Aandag moet 

verder gegee word aan Ben se geheueprobleme. Die seun beleef dit intens dat mense horn 

etiketteer as 'n stadige, dom leerder wat neigings het tot homoseksualisme. Laastens moet hulp 

verleen word aan Ben ten opsigte van sy probleme met antler persone. Hy koester 

wrokgevoelens teenoor onsensitiewe persone wat horn vemeder en verkleineer. 

6.9 HULPVERLENING DEUR DIE BJNGO-HULPVERLENINGSPROGRAM 

6.9.1 ALGEMENE ORIENTERING TEN OPSIGTE VAN HULPVERLENING 

Die B/NGO-hulpverleningsprogram fokus grootliks op 'n individuele benaderingswyse waarop 

gekonsentreer word om in 'n een-tot-een-verhouding met die seun om te gaan. 

Persone wat in hierdie geval as hulpverleners sal optree, is die vakonderwyseres (navorser), 

opvoedkundige sielkundige, mediese dokter, ouers, opvoedkundigeleidingonderwyser, 

spesialisonderwyser (noodhulp ), antler vakonderwysers en 'n Colorimeter-spesialis wat toetsing 

doen ten opsigte van leerprobleme en kleurlense. As koordineerder sou die vakonderwyseres 

(navorser) optree. 
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Nadat 'n oorsigtelike beeld van Ben verkry is deur die koordineerder en opvoedkundige 

sielkundige, is die ouers en Ben ingelig aangaande 'n hulpverleningsplan. Albei ouers was bereid 

om hulp te verleen waar nodig. Die antler hulpverleners is slegs kortliks ingelig oor Ben se 

besondere behoeftes wat op elkeen se bepaalde gebied onder die loep geneem moet word. 

Hulpverleningswyses wat voorgestel is vir Ben, is op die Akkumulatiewe BJNGO-Plantabel 

aangedui en sal vervolgens bespreek word. 

6.9.2 HULPVERLENINGSTRATEGIEE 

Onderwyserbemiddeling as strategie is deur Ben se vakonderwysers toegepas. Almal het 

besondere bemoeienis met Ben gemaak en was bereid om hulp te verleen en betrokke te raak. 

Ben het aanvullende onderwys gekry in Bedryfsekonomie, Rekeningkunde en Wiskunde. In 

laasgenoemde twee vakke, het hy ook deur opgeleide persone buite skoolverband ekstra klasse 

ontvang. Dit het die leemtes in sy kennis verklein en sy motivering en selfbeeld verbeter. Hy het 

ook tuis met die hulp van sy ouers, die H eritage-Wiskundekursus as aanvulling gebruik in 

daardie areas van die leerstof wat vir horn problematies was. Die onderwyser in opvoedkundige 

leiding het ook bemoeienis met Ben gemaak deur horn te motiveer, sy gesindheid aan te spreek, 

sy belangstellings te prikkel en sy selfbeeld te verbeter. 

Bogenoemde hulpverlening was gefundeer op akademiese prestasies. Direkte onderrig is 

toegepas as strategie deur al die vakonderwysers. Leerstof is in kleiner eenhede verdeel en moes 

dan met die hulp van elke onderwyser deurgewerk word deur die seun. Hy moes logiese 

verbande insien en die nuutverworwe kennis kon herroep en toepas op verbandhoudende 

terreine. In Afrikaans, Engels en Wiskunde, is gebruik gemaak van rekenaargesteunde onderwys. 

Hier kon Ben teensy eie tempo die leerstofbemeester. 

Kognitiewe herstrukturering as strategie het aan Ben die voordele uitgelig van sy besondere 

verstandsvermoens. Die vakonderwyseres (navorser) het aan horn verduidelik dat hy deur middel 

van sy verstand en besondere redeneer- en denkvermoe, sy gedrag kan wysig, sodat dit vir horn 

voordelig is. Tydens onderhoude is gefokus op positiewe gesindheid, motivering en selfbeeld. 

Aandag is ook geskenk aan die wyses wat Ben aanwend om probleme op te los. Sodoende kon 

altematiewe wyses aan horn voorgehou word. Ben se depressie het hierdeur verminder en 
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verbeterde kommunikasie het hieruit voortgespruit. Aktiewe deelname is as belangrike onderdeel 

van kognitiewe herstrukturering aangewend. Hierdeur sou hy meer betrokke raak, beter 

interpersoonlike relasies stig en wyer belangstellings ontwikkel. Ben se huidige gedrag en die 

nadele daarvan is aan horn voorgehou, alvorens bogenoemde strategie kon aangewend word. 

Metakognitiewe strategiee het by kognitiewe herstrukturering as strategie aangesluit en dit ook 

aangevul. Die opvoedkundige sielkundige het gefokus op denkstrategiee en Ben het geleer om sy 

denkstrategiee uit te brei. Hy het gedink en besin oor die wyse waarop hy dink en probleme 

oplos. Daar is gefokus op die analise van 'n taak, die insien van verbande en die sintetisering 

daarvan. 'n Positiewe gesindheid en motivering was aspekte wat aandag geniet het. Vaardighede 

soos monitering, beplanning en evaluering is deur die vakonderwyseres (navorser) aan Ben 

voorgehou. Hierdie vaardighede het aangesluit by die metodes en tegnieke rakende studies en 

opsommings. Groter beheer oor sy denke, het Ben 'n groter gevoel van selfbeheersing gegee. Dit 

het gelei tot verminderde depressie en groter selfVertroue. Dit was onnodig dat Ben anti

depressante moes gebruik. 

Voorligting as strategie tydens hulpverlening, is aangewend deur die vakonderwyseres 

(navorser) en die opvoedkundigeleidingonderwyser. Daar is gefokus op persoons- en 

beroepsvoorligting. Aandag is gegee aan Ben se totale funksioneringsbeeld en sekere aspekte is 

aan horn uitgelig. Hy kon gevolglik 'n beter realistiese beeld van homself verkry. Die klem het 

geval op sy moontlikhede en daar is gesamentlik besluit op moontlike oplossings om sy 

beperkinge te verbeter, te omseil of aan te vul. Beroepsvoorligting het vakkeuses, moontlike 

beroepe en loopbaanbeplanning ingesluit. Groter sekuriteit ten opsigte van sy toekoms was die 

uitkoms hiervan. Ben het ook positief en aktief saamgewerk in die beplanning en organisering 

van sy toekoms. Sy ouers het ook positief meegewerk en sekere inligting ingewin aangaande 

bepaalde beroepsrigtings, die koste en verblyf daaraan verbonde. Die rigtings waarin Ben 

belanggestel het, was regte en toerisme ofhotelbestuur. Sy vakpakket was geskik vir moontlike 

beroepe in die rigtings. 

As strategie, het die multisensoriese benadering bygedra tot verhoogde perseptuele 

waarneming. Ben se swak leesvermoe, het veroorsaak dat sy ouditiewe persepsie en geheue 

goed was. Hy het daarom inligting grootliks ouditief geabsorbeer. Hy was ook negatief oor lees

en skryfwerk. Ben het 'n swak handskrif en ondervind spelprobleme. Uit die verslag van die 
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opvoedkundige sielkundige wat Ben behandel het toe hy in standerd 5 (graad 7) was, het hierdie 

inligting ook duidelik geblyk. 

Die vakonderwyseres (navorser) het Ben op 'n leesmasjien gesit met eenvoudige verhale en 

oefeninge (standerd 4-/graad 6-standaard). Hy het dit positiefbeleef Geleidelik is die leesspoed 

verhoog en die oogfiksasie het verbeter. Ben se oogbewegings het ook versnel. Later is ook 

Engelse verhale met oefeninge gedoen. Tesame hiermee, het die vakonderwyseres ook spelreels 

en veral lettergreepverdeling aan Ben voorgehou. Hy moes ook konsentreer daarop om groter te 

skryf Dit het sy skrif meer leesbaar gemaak. Ben het geen selfVertroue gehad met sy eie lees- en 

skry1Vermoe nie en gedurig verskoning gemaak vir sy swak handskrif 

Om bogenoemde probleme verder te hanteer, is Ben deur die koordineerder verwys na 'n 

Colorimeter-spesialis. Hierdie persoon het sy oe getoets en verskeie kleurlense aan horn 

voorgehou. Ben moes sekere toetse doen om sodoende vas te stel watter kleurlens die beste 

resultate vir horn hied. Daar is vasgestel dat hy ligsensitief is en 'n blou lens is vir Ben 

voorgeskryf 

Die vakonderwyseres (navorser) het horn voortdurend aangemoedig, positiewe terugvoering 

gegee en horn gemotiveer. Stelselmatig het hy meer selfVertroue ten opsigte van sy lees- en 

skry1Vermoe begin ontwikkel. Sy spelling het ook verbeter. 

Tydens die multisensoriese benadering is ook gebruik gemaak van prente en sketse, sodat Ben 

deur middel van assosiasies kon leer, veral in Aardrykskunde. Vir Bedryfsekonomie is 

bandopnames gebruik vir voortdurende herhaling. 

Die hulpverleningsmetodes het aangesluit by die hulpverleningstrategiee en -tegnieke en sal 

vervolgens bespreek word. 

6.9.3 HULPVERLENINGSMETODES 

Skaak as spele is aangewend om Ben te help met konsentrasie. Hy het dit geniet, maar dit 

negatief beleef as hy nie wen nie. Die vakonderwyseres (navorser) en sy vader, het horn 
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aangemoedig om positief te bly en in homself te glo. Hy moes ook sy skuiwe baie goed beplan en 

oorweeg. 

Sport as spele, het ook positiewe vrugte afgewerp. Ben is aangemoedig om betrokke te raak by 

'n spansport, sodat sy interpersoonlike relasies verbeter kan word. Hy het begin om vir die 

dorpspan hokkie te speel Van sy klasmaats het ook in dieselfde span ashy gespeel. Hy het dit 

baie geniet en velerlei positiewe aspekte het hieruit voortgevloei, byvoorbeeld verbeterde 

koordinasie, verbeterde sosialisering, vermindering in gewig en verhoogde selfVertroue. Hy kon 

ook leer om kompetisie te hanteer. 

Deur 'n belangstelling van Ben aan te moedig, kon dit ook op sigself as hulpverleningsmetode 

dien. Ben het noodhu1p aangeleer en deur 'n spesialisonderwyseres sy kennis in die verband 

verbreed. Laasgenoemde het horn positief betrek by kompetisies wat by die skool aangebied is 

en sy selfVertroue het hierdeur verbeter. Hy het tans ver gevorder en doen voorbereiding vir die 

Vlak Drie-eksamen van noodhu1p deur klasse by die brandweer byte woon . . 

"Terug uit die toekoms" as hu1pverleningsmetode is suksesvol op Ben toegepas deurdat hy 'n 

advokaat besoek het en vir 'n dag saam met horn gegaan het. Ben het ook 'n hofsitting 

bygewoon en kon eerstehandse kennis inwin aangaande die regsberoep. Sy vader bestudeer ook 

regte buitemuurs en gevolglik kan die gekombineerde kennis aan Ben 'n realistiese beeld gee 

aangaande die beroep. Hy kon ook die verskil tussen 'n prokureur en advokaat insien en alles 

uitvind aangaande koste verbonde aan die bestudering van die beroepsrigting by 'n universiteit. 

Ben is egter nog nie seker presies in watter beroep hy horn wil bekwaam nie. 

Self evaluering as hu1pverleningsmetode is toegepas met die doel om Ben 'n realistiese beeld oor 

homself te gee. Hy is geneig om homself te onderskat en by voorbaat te glo dat hy sekere 

opdragte nie kan uitvoer nie of dat hy in elk geval mislukking sal beleef Uit die 

Self evalueringsvraelys kon Ben sy moontlikhede asook beperkinge leer ken en onder leiding 

van die navorser ( sy vakonderwyseres ), kon hy sy moonlikhede uitbou en sy beperkinge verbeter 

deur die aanvulling van ander metodes en tegnieke. Sodoende is daar van sy swakkere aspekte 

later selfs opgehef of sodanig verbeter dat dit nie meer probleemareas was nie. Ben is geleer om 

sommige van sy beperkinge te aanvaar. 
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By selfevaluering as hulpverleningsmetode, het monitering ook aangesluit deurdat Ben horn.self 

moes monitor ten opsigte van sy gedrag, emosies en aktiwiteite. Hierdeur het hy baie inligting 

aangaande homselfverkry, byvoorbeeld watter omstandighede frustrasie veroorsaak, wanneer hy 

die meeste depressief of kwaad word en op watter tye van die dag hy die meeste energie het. 

Gevolglik kon hy frustrerende situasies sover moontlik vermy. Buiten 'n groter realistiese en 

objektiewe siening van homself en sy gesinslede, het Ben ook geleer om beter te beplan en te 

organiseer. Aangesien hy hokkie en noodhulp buite skoolverband gedoen het, moes hy 

voorsiening maak vir genoegsame tyd vir skoolwerk. Sy ouers was ook bereid om horn te 

vervoer en te ondersteun hierin of die nodige reelings in die verband te tref Sommige middae het 

Ben na sy ouma gegaan wat in die dorp gewoon het om die vervoerreelings te vergemaklik. Daar 

het hy goeie versorging geniet en kon hy sy tuiswerk doen. 

Die beplanning en organisering van aktiwiteite het daartoe gelei dat Ben se selfbeeld en 

selfdissipline verbeter het. Ter aanvulling van monitering, is ook aandag gegee aan Ben se 

studiemetodes. 

Die opvoedkundigeleidingonderwyser, het Ben onderrig in die 0-VLOK-H-studiemetode. Die 

belangrikheid van organisasie, beplanning, positiewe studiegesindheid, studiegewoontes en 

realistiese doelstellings, is met Ben bespreek. Hy het besef dat herhaling en hersiening as stappe 

van die studiemetodes, baie belangrik is en dat hy genoegsame tyd daarvoor moet inruim. 

Die vakonderwyseres (navorser) het hierby aangesluit deur verskeie opsommingsmetodes aan 

Ben te wys. Hy moes dit toepas in verskeie vakke en het gevind dat mind mapping effektief in 

Aardrykskunde gebruik kon word. Ben het die lineere opsommingsmetode nuttig gevind in 

Bedryfsekonomie. In tale, het hy gebruik gemaak van assosiasies wat rym. Die uiteinde was 

verbeterde prestasies en gevolglik ook 'n verhoogde selfbeeld. Ben se oorwegende ouditiewe 

leerstyl is aangevul deur ook van die visuele en motoriese aspekte gebruik te maak. 

Bandopnames is ter aanvulling van die studie- en opsommingsmetodes nuttig aangewend. 

Ander metodes wat aangewend is as hulpverlening aan Ben, is refleksiologie om sy spanning te 

verminder, asook Destinatum vir die oog-hand-dominansie en konsentrasie. Destinatum is 'n 

kursus wat fokus op die balans tussen die twee hemisfere van die brein. Ben het hierdeur ook 

kennis verkry aangaande die tipe persoon wat hy is en watter gedeelte van sy brein dominant is. 
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'n Bespreking van die hulpverleningstegnieke wat op Ben toegepas is, sal volg. 

6. 9.4 IUJLPVERLENINGSTEGNIEKE 

Ben het riglyne ontvang ten opsigte van die beantwoording van vraestelle, aangesien hy 

gespanne en angstig was tydens eksamens. Hy is gewys op die belangrikheid van deeglike 

voorbereiding, genoegsame tyd vir die herhaling van leerinhoud, genoeg slaap en gesonde 

eetgewoontes tydens eksamen. Tydens die eksamenvraestel, moes Ben 'n oorsig oor die vrae 

verkry, daarna kortliks 'n tydsindeling doen en dan begin om die eenvoudigste vrae eerste te 

beantwoord. Hy moes vir langvrae die kemwoorde neerskryf en dit dan stelselmatig bespreek. 

Ben is ook gewys op die versigtige lees van die vrae en korrekte nommering van die antwoorde. 

Deur hierdie aspekte in gedagte te hou tydens die beantwoording van vraestelle, het Ben groter 

beheer oor homselfverkry en minder emosioneel ontwrig geraak. 

Studietydindeling as hulpverleningstegniek is aan Ben voorgehou. Hy moes e1ke weeksdag 

(Maandag tot Donderdag) 'n studierooster he waarvolgens hy moes werk. Met die hulp van sy 

vakonderwyseres en ouers, kon hy 'n realistiese indeling doen met inagneming van sy 

buitemuurse aktiwiteite. Genoegsame tyd moes ingeruim word vir die voorbereiding van toetse 

en eksamens en daarom is voorgestel dat daar e1ke dag drie ure studietyd moet wees. Indien daar 

per dag baie tyd oor is nadat al die tuiswerk gedoen is, moes dit gebmik word vir hersiening of 

voorbereiding vir komende toetse. Ekstra Wiskunde- of Rekeningkunde-oefeninge moes ook 

gedoen word. Die Heritage-Wiskundekursus is aangewend tydens ekstra studietyd. Indien die 

drie ure per dag te min was, moes die tye Vrydae en Saterdae ingewerk word. Ben moes leer om 

sinvol te beplan en drie weke voor eksamens moes daar ook gedurende naweke studeer word. 

Aan die einde van e1ke week moes hy sy studierooster en monitering inlewer by die 

koordineerder, sodat daar vasgestel kon word ofprobleemareas wysiging benodig. 

Bogenoemde tegniek het ook aangesluit by antler tegnieke om Ben se selfdissipline te verbeter. 

Beplanning, organisasie en doelgerigte akademiese voorbereiding, het positief bygedra tot 

verbeterde selfdissipline. Voorts het Ben se sportbeoefening en noodhu)p ook 'n positiewe 

bydrae in die verband gelewer. Die seun se deursettingsvermoe het gevolglik ook verbeter. Ben 

het ook geweet watter :frustrerende situasies hy moet vermy. Waar dit onmoontlik was, is hy 

geleer om daardie situasies anders te benader en te hanteer. 
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Metakognisie as hulpverleningstegniek het aangesluit by verskeie ander metodes en tegnieke 

waar gefokus is op die benutting van verstandspotensiaal om ander aspekte te beredeneer en aan 

te vul. Gevolglik is kognitiewe vermoens positief ingespan om te dink oor aspekte soos leer, 

wyses van studeer, wyses van probleemoplossing en wyses van denke. Ben se abstrakte 

denkvermoe is gestimuleer en verskeie probleemoplossingsmoontlikhede is toegepas. Verder is 

gefokus op motivering, positiewe belewing, aktiewe betrokkenheid en betekenisgewing aan 

nuwe leerinhoud. Oordraging en toepassing van kennis op verbandhoudende gebiede is 

aangemoedig. Ben moes ook vir elke vak 'n realistiese doelwit daarstel in die vorm van 'n 

persentasiepunt. 

Mnemotegnieke is toegepas om Ben se geheue te oefen en te verbeter. Kevin Trudeau se 

Megamemory is toegepas waar die gebruik van visuele assosiasies voorop staan. Aangesien die 

kursus op band beskikbaar is, het Ben dit met sukses deurgewerk, want hy leer meestal deur 

middel van sy ouditiewe persepsies. Deur te luister na die band, is visuele prente en assosiasies in 

die gedagtes gemaak wat Ben dan na herhaling moes herroep deur dit skri:ftelik weer te gee. 

Hierdie tegniek het daarom ook by die multisensoriese benadering aangesluit. 

Sleutelwoorde en die gebruik van rymwoorde, is ook as 'n vorm van assosiasie toegepas om 

memorisering te bevorder. Hierdie memoriseringstegnieke is tesame met mnemotegnieke 

toegepas om Ben se geheue te oefen, te verbeter, memorisering te bevorder en herroeping te 

verbeter. Indekskaarte is veral met vrug in Wiskunde en Rekeningkunde gebruik deur moeilike 

stellings en bewerkings oral op kaarte in die huis op te sit. Die voordeel hiervan was dat dit 

gedurig herhaal kon word, selfs in ontspanne toestande. Opsommingsmetodes waar gebruik 

gemaak word van sketse, diagramme of tekeninge, het ook assosiasie en memorisering verbeter 

en dus positief hierby ingeskakel. 

Studietegnieke het aangesluit by studiemetodes deurdat gefokus is op aspekte soos studietye, 

byvoorbeeld middag of aand; studeerplek, byvoorbeeld by 'n lessenaar, by die eetkamertafel, op 

die bed en 'n studierooster. Ben het verkieslik sy tuiswerk in die middae voltooi en saans 

bykomende leerwerk gedoen na sy noodhulp of hokkie. V anwee die feit dat Ben se aandag 

maklik afgelei word en hy gevolglik konsentrasieprobleme ondervind, moes hy by 'n vaste 

studeerplek werk (by sy lessenaar weg van die venster) en in stilte (sonder musiek). Aangesien 

Ben gefuteresseerd was in die rekenaar, het hy sekere werk opgesom deur dit op die rekenaar in 
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te tik en dan uit te druk vir hersieningsdoeleindes. Dit was tydsaam, maar het die voordeel 

ingehou dat dit leesbaar was en hy die inligting beter kon onthou. Hy het veral die tale en 

Bedryfsekonomie op die wyse geleer. Ben is ook toegelaat om in Afrikaans en Aardrykskunde sy 

tuiswerk waar moontlik op die rekenaar te doen en dan in sy skrifvas te plak. 

Motiveringstegnieke as hulpverlening is op verskeie wyses deur al die hulpverleners toegepas. 

Elkeen het afsonderlik bemoeienis met Ben gemaak en horn aangemoedig. Sy moontlikhede is 

versterk deur suksesbelewing en positiewe terugvoering en realistiese doelstellings is aan horn 

voorgehou. Ben het sy bes gedoen omdat hy nie die persone wat in horn glo, wou teleurstel nie. 

Die ekstrinsieke motivering het horn ondersteun om harder en georganiseerd te werk. Daardeur 

het sy prestasies verbeter en gevolglik het sy selfbeeld verbeter. Dit het weer gelei tot verdere 

intrinsieke motivering. Deur die uitbouing van Ben se belangstellings, het sy aktiwiteite ook meer 

gemotiveerd plaasgevind. Hy was minder verveeld en ge:frustreerd. Epstein se TARGET

strukture is ook aangewend. Hierdeur het Ben groter begrip getoon vir positiewe denke en 

gesindheid as onderdeel van motivering. 

Hy is ook aangemoedig om te volhard met sy noodhulp en hokkie, aangesien dit sy sosialisering 

positief beiilvloed het en terselfdertyd sy selfbeeld omtrent sy liggaam verbeter het. 

Sosialiseringstegnieke wat hierby aangesluit het, was die aanmoediging van vriendskappe. Ben 

het verkies om een of twee goeie seunsvriende te he. V anwee sy nuwe belangstellings het Ben 

ook mak1iker interpersoonlike relasies begin stig en gemak1iker met mense omgegaan. Waar hy 

voorheen besondere probleme ondervind het om 'n mondelinge toespraak in die klas te lewer, 

kon hy nou 'n voorbereide toespraak op sy gemak lewer. Hy was nie meer so selfbewus nie en 

het geleer om sy verstandspotensiaal in te span en daarop te konsentreer. 

Geheuevaardighede wat as hulpverlening toegepas is, was ingesluit by die mnemotegnieke en 

memoriseringstegnieke. In die verband, het Ben se ouers ook sekere speletjies met horn gespeel 

om sy geheue en konsentrasie te verbeter, byvoorbeeld Trivial Pursuit. Dit het ook sy algemene 

kennis verbeter. 
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6.9.5 TERAPIE TYDENS HULPVERLENING 

Aangesien Ben psigoterapie ontvang het by 'n opvoedkundige sielkundige toe hy in standerd 5 

(graad 7) was, wou sy ouers nie gehad het hy moes soortgelyke terapie ontvang nie. Hulle was 

albei baie positief oor hulpverlening, maar het gevoel dat Ben homself negatief sou evalueer as 

hy weer blootgestel sou word aan hipnoterapie en toetsing soos in 1995. Gevolglik het die 

opvoedkundige sielkundige gefokus op beroepsorientering, belangstellings- en aanlegtoetse, 

motivering en die verbetering van Ben se selfbeeld. 

6.10 EV ALUERING VAN DIE DERDE GEV ALLESTUDIE 

Ben het nie werklik liggaamlike probleme nie, maar daar is wel aandag deur 'n mediese dokter 

gegee aan sy akneeprobleme. 

Sy emosionele probleme is aangespreek deur 'n verskeidenheid van hulpverleningswyses toe te 

pas. Ben was nie meer so wisselvallig ten opsigte van sy emosies nie en hy kon homself baie 

goed beheer. Hy het minder depressiet: verveeld en ge:frustreerd geraak vanwee groter 

belangstellings en betrokkenheid by verskeie aktiwiteite. Deurdat hy homself as mens beter 

begryp het, kon hy 'n realistiese siening van homselfverkry, realistiese doelwitte vir homself stel 

en homself minder met ander persone vergelyk. Volgens die ouers, bejammer hy homself nie 

meer nie en onttrek hy homself slegs vir kort periodes wanneer hy 'n rusie net een van die 

gesinslede gehad het. Die feit dat Ben situasies beter kan hanteer en homself op 'n volwasse 

wyse kan handhaaf: veroorsaak minder spanning en versterk emosionele stabiliteit. Hy is meer 

positief ten opsigte van skool in die algemeen, persone en homself Ben se emosies Huktueer 

volgens sy moeder wel soms, maar is te wyte aan sy adolessensie en is binne perke. 

Ben se sosialiseringsprobleme is opgehef deurdat hy 'n spansport beoefen, nuwe vriende 

ontmoet het en ook sommige van die funksies moet bywoon. Verder het sy ander belangstelling 

buitenshuis horn ook genoop om nuwe interpersoonlike relasies te stig. Hy het ook 'n 

belangstelling ontwikkel in dans en het formele dansklasse begin bywoon waarin hy onder andere 

Latynse danse geleer het. Voorts het dit sy algemene motoriek verbeter. Dit het hom 

selfvertroue gegee om met mense te sosialiseer en sy kommunikasie het verbeter. Alhoewel sy 

vriendekring uitgebrei het, het hy steeds verkies om met een of twee spesiale vriende te verkeer. 
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Die leerprobleme wat Ben ondervind, is verbeter deur verskeie metodes, tegnieke en strategiee. 

Die leemtes in sy kennis is verklein, sy konsentrasie is verbeter en sy gesindheid ten opsigte van 

die skool, onderwysers en leerinhoud, het verbeter. Die Colorimeter-bril wat Ben ontvang het, 

het ook bygedra tot die verbetering van sy leerprobleme, omdat sy ligsensitiwiteit hanteer is en 

hy daarom beter kon konsentreer en dit die letters vir horn meer leesbaar gemaak het. 

Studieprobleme is verbeter deur die toepassing van studiemetodes en -tegnieke, asook deur 

affektiewe aspekte soos motivering, gesindheid en seliVertroue die hoof te hied. Ander metodes 

en tegnieke het ook daartoe bygedra dat Ben se studieprobleme, leerprobleme en didaktiese 

probleme verbeter het, byvoorbeeld die gebruik van metakognitiewe strategiee, mnemotegnieke 

en 'n multisensoriese benadering. 

Die aanpassingsprobleme wat Ben ondervind het, is opgehef deur sy sosialisering en 

interpersoonlike relasies te bevorder. Groter emosionele stabiliteit het ook daartoe bygedra, 

asook verbeterde akademiese prestasies. 

Gesindheidsprobleme is verbeter, maar Ben is steeds negatiefteenoor twee onderwysers en dit 

beihvloed ook sy houding teenoor die vakke wat hulle onderrig. In die algemeen gesien het Ben 

'n positiewe gesindheid teenoor die skoolopset, leerstof en ander persone. Hy is meer positief 

teenoor sy gesinslede en homself Die beoefening van sport en ander belangstellings het 'n 

positiewe bydrae in die verband gelewer. 

Ben se perseptuele probleme het verbeter deur die toepassing van 'n muhisensoriese 

benadering, asook die oefening op die leesmasjien. Metakognisie as tegniek het ook bygedra tot 

'n verbetering van Ben se perseptuele probleme. Die Colorimeter-bril wat hy ontvang het vir 

ligsensitiwiteit, het hierdie probleem ook verlig. 

Didaktiese probleme is verbeter deur aanvullende onderrig, direkte onderrig en remedierende 

onderrig. Verskeie metodes en tegnieke is voordelig aangewend ten opsigte van hierdie 

probleem 

Tesame met die verbetering in Ben se totale funksionering, het ook sy motiveringsprobleme 

verbeter. Hy sal egter gedurig ekstrinsieke motivering benodig om sy intrinsieke motivering te 
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verhoog. Verbeterde prestasies het positief bygedra tot die verhoogde motivering. Fisiese 

oefening, beplanning en die toepassing van studiemetodes, het meegehelp tot verhoogde 

motivering. Sy ouers as hulpverleners moet steeds in die verband insette lewer. 

Psigologiese probleme het verbeter deurdat alle fasette rakende Ben as persoon gehanteer is en 

probleemareas aandag gekry het. Aile hulpverlening het positiefbygedra in die verband, ook die 

psigoterapie deur die opvoedk:undige sielkundige. 

Ben se geheueprobleme het verbeter, maar sal gedurige oefening vereis. Die aanwending van 

Megamemory, mnemotegnieke en memoriseringstegnieke, het Ben se geheue verbeter. Die 

toepassing van opsommingsmetodes het Ben se geheue verbeter deurdat hy ook die leerinhoud 

makliker kon herroep en weergee. 

Probleme wat Ben ondervind het ten opsigte van etikettering is opgelos. Hy besef nou hy het 

nie rede om te glo antler persone etiketteer horn nie. Die afuame in Ben se depressie, verbeterde 

sosialisering en verhoogde seltbeeld, het die probleem van etikettering opgehef 

Die probleme ten opsigte van ander persone het oor die algemeen verbeter, maar persone wat 

Ben voorheen vemeder het of 'n onreg aangedoen het, is steeds vir horn 'n probleem Hy het 

egter geleer om hulle te vermy of geen interaksie met hulle te he nie. Daar is veral twee 

onderwysers en een seun uit die portuurgroep oor wie Ben hierdie gevoelens het. Dit is egter 

binne perke aangesien alle mense persone teekom waarmee hulle probleme ondervind in hul 

lewens. 

Dit is duidelik dat Ben se probleme verlig en verbeter is deur die hulpverlening en sommige 

probleme selfs opgehef is. Sy ouers en antler hulpverleners het bevestig dat die B/NGO

hulpverleningsprogram Ben se totale funksionering verbeter het en dat sy akademiese prestasies 

ook verbetering toon. 

Vervolgens sal die tabelle van die BINGO-program verskyn soos dit gefigureer het in Ben as 

gevallestudie. Daama sal die gevolgtrekking aan die leser voorgehou word. 
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PERSOON 

1. Gesond 
2. Emosioneel 
3. Normatief 
4. Gemotiveerd 
5. Wilslewe 
6. Kreatief 
7. Sosiaal 
8. Normale geboorte 
9. Normale 

~ 
w 

TABEL 7 

Hulpverleners trek 'n X in die toepaslike kolom na aanleiding van die vrae. 

IJa PERSOONLIKHEID 

26. Perfeksionisties 
27. Sensitief 
28. Humorsin 
29. Ander 

BINGO-kind-in-totaliteittabel 

J~ 1 I NeJ GESIN 

1. 
2. 
3. Posisie van kind 

- oudste 
- middelste 

Sosio-ekonomies 
Geografiese 
isolasie 
Milieu 
Wangedrag I 
Misdaad 
Ouerlike druk 

I Ja I ~eJ SAMELEWING 

2. lnterpersoonlike 
relasies 

3. Aanoassin 
x 4. Skadelike 

IJa INe 



N w 
.i:. 

TABEL8 

Evalueer deur slegs 'n X in die toepaslike blokkie in te vul, waar nodJg. 

Akkumulatiewe BINGO-Plantabel 

BEHOEFTES PROBLEME HULPVERLENING HULPVERLENING 
1. Liaaaamlik I Fisies x 1. Liggaamlike I Fisiese Strateaiee Teanieke 
2. Affektief I Emosioneel x orobleme 1. Portuurgroepbemiddeling 1. Beantwoording van vraestelle 
3. Sosialisering (interpersoonlike 2. Affektief I Emosionele 2. Onderwvserbemiddelina x 2. Studietydindeling 

relasies) x probleme x 3. Direkte onderrig (taakanalise) x 3. Onafhanklike leer 
4. Koanitief I Verstandelik 3. Sosialiseringsprobleme x 4. Vorentoe-agtertoe-aaneen- 4. Selfbeheersing, -dissipline 
5. Normatief 4. Normatiewe orobleme skakelina en innerlike kontrole 
6. Spesiale onderwvsvoorsiening x 5. Leerprobleme x 5. Kognitiewe herstrukturering x 5. Metakoanisie 
7. Soesiale onderwvsoroaramme 6 Studieorobleme x 6. Metakoanitiewe strateaiee x 6. Mnemotegnieke 
8. Leerstyle en -vorme x 7. Gedragsprobleme 7. Rekenaargesteunde onderrig 7. Studieteanieke 
9. Kurrikulumverandering 8. Aanpassingsprobleme x 8. Voorligting x 8. Memoriseringstegnieke 
10. Studiemetodes x 9. Gesindheidsorobleme x 9. Mentor I Tutor 9. Motiverinasteanieke 
11. Eksaminering x 10. Ontwikkelingsprobleme 10. Multisensoriese benadering x 1 O. Vaardiahede: 
12. Beroeoskeuse x 11 . Perseotuele orobleme x 11. Ander Denk-
13. Belangstellings 12. Didaktiese probleme x Metodes Kommunikasie-
14. Temoo-aanoassina x 13. Motiverinasorobleme x 1. Rekenaar Sosiale 
15. Riglyne tov dissipline 14. Gesins- en sosio- 2. Spele bv skaak x Geheue-
16. Gesin ekonomiese probleme 3. Terug uit die toekoms x Ander 
17. Portuuraroeo x 15. Psiaoloaiese orobleme x 4. Selfevaluerina x 11. Ander 
18. Motivering I Wilslewe x 16. Persoonlikheidsorobleme 5. Moniterina x Terapie 
19. ldentifikasiefiauur 17. Milieuaeremdheid 6. Studiemetodes x 1. Psiaoteraoie 
20. Ander 18. Geheueprobleme x 7. Evaluering I Toetsing 2. Gesinsteraoie 

19. Geoarafiese orobleme 8. Ander x 3. Groeosteraoie 
20. Finansiele orobleme 4. Musiekteraoie 
21. Etikettering x 5. Gedragsteraoie 
22. Probleme tov ander 6. Ander 

persona x 
23. Ander 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
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6.11 GEVOLGTREKKING 

In al drie die gevallestudies was die hulpverlening geslaagd. Die probleme van die begaafde 

adolessente seuns wat onderpresteer het, was uiteenlopend van aard. Hierdie seuns se algemene 

funksionering, asook hulle akademiese prestasies het merkwaardig verbeter. 

Peet se onderprestering het opgeval toe hy in die sekondere skool was. Hy het nie tekens van 

onderprestering in die prim.ere skool getoon nie. Omstandighede het sy lewe egter in so 'n mate 

beiilvloed dat hy verskeie probleme begin ondervind het, wat dit vir horn moeilik gemaak het om 

te presteer op akademiese gebied. Sy totale menswees is nadelig beiilvloed en sy onderprestering 

kon dus opgehef of verbeter word met die nodige aanpassings. In die BJNGO

hulpverleningsprogram word daar gestrewe na die optimale :funksionering van die leerder. In 

Peet se geval was die hulpverlening geslaagd in soverre hy sy akademiese agterstand ingehaal het 

en weer in homself as mens geglo het. Sy totale menswees het verbeter. 

Peet se punte aan die einde van die jaar, het in Afrikaans met 2% verbeter. In Engels het sy 

punte konstant gebly, maar in Biologie was daar 'n verbetering van 9%. In Houtwerk het Peet se 

punte met 3% verbeter en in Rekeningkunde, waar hy 'n groot agterstand getoon het, het sy 

punte ook verbeter met 2%. Gedurende die jaar, het Peet weer 'n insinking getoon wat 

Bedryfsekonomie betre:£: maar die eindeksamenpunt het weer 'n verbetering getoon teenoor die 

vorige kwartaal. In die algemeen gesien, was daar 'n verbetering in sy akademiese prestasie. 

Buks het reeds in die prim.ere skool leerprobleme ondervind en het medikasie gebruik wat deur 

'n kinderpsigiater voorgeskryf is vir sy hiperaktiwiteit, konsentrasie en aandagafleibaarheid. Sy 

leergapings het in die sekondere skool vanwee verskeie faktore vergroot. Buks se akademiese 

prestasie het verswak en sy algemene :funksionering was nie na wense nie. Tydens hulpverlening 

is die probleme wat sy onderprestering onderle het, opgelos. 

Die punte van die eindeksamen het nie 'n noemenswaardige verbetering getoon in die leervakke 

nie, moontlik as gevolg van Buks se gesindheid. Sy tale het egter verbeter. Die drama wat hy 

beoefen kon waarskynlik daartoe bygedra het. In Rekenaarstudie waar hy 'n groot agterstand 

gehad het omdat dit 'n nuwe vak vir horn was, het hy 'n gemiddelde persentasie van 53% gehad 

en die verwagting is dat hierdie punt verder kan verbeter. Volgens verwagting sal sy akademiese 
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prestasies steeds verbeter. Buiten sy akademiese verbetering, het sy algemene funksionering in 

totaliteit ook verbeter. 

Ben se bepaalde probleme is tydens hulpverlening hanteer. Die besondere leerprobleme wat hy 

reeds in die primere skool ondervind het, het in die sekondere skool tot groot gapings in sy 

kennis aanleiding gegee. Nadat hu]pverlening plaasgevind het, het Ben se totale funksionering 

verbeter. Sy akademiese prestasie het ook in sommige vakke verbeter. 

In Afrikaans het Ben 'n verbetering getoon van 7%. Sy Engelse punt het verbeter vanaf 37% in 

die eerste kwartaalna 53% in die eindeksamen. Bense punte in Wiskunde en Rekeningkunde het 

dieselfde gebly en met Aardrykskunde het hy nooit 'n probleem gehad nie. Bedryfsekonomie is 

steeds vir Ben 'n probleem, aangesien hy geen verbetering daarin getoon het nie. Hy is egter 

gemotiveerd om hard te werk volgende jaar en sy punte sal waarskynlik nog verbeter. 

Hieruit is dit duidelik dat hierdie seuns se totale funksionering, asook akademiese prestasie 

verbeter het en dat hulle baat gevind het by die B/NGO-huJpverleningsprogram 

Hoofstuk 7 bevat gevolgtrekkings, aanbevelings en die slot. Dit sal vervolgens aan die leser 

voorgehou word. 
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HOOFSTUK.7 

BEVINDINGS, AANBEVELINGS EN SWT 

7.1 INLEIDING 

Met die aanvang van die studie, het die navorser bewus geword van die groot persentasie 

begaafde seuns wat onder hulle verwagte vennoens presteer op akademiese gebied in die 

sekondere skool. Die probleem wat bestaan ten opsigte van die leemtes in hulpverlening aan die 

begaafde ondeipresteerder in die sekondere skool, het die navorser genoop om 'n 

hulpverleningsprogram daar te stel wat operasioneel, effektief en gebruikersvriendelik is. Die 

vraelyste en tabelle wat as doeltreffende hulpmiddel aangewend is as deel van die 

hulpverleningsprogram, kan met gemak deur ouers, onderwysers, opvoedkundige sielkundiges, 

medici en antler hulpverleners gebruik word. Die Selfevalueringsvraelys rig en begelei die 

leerder tot selfinsig en -kennis. 

Daar is tydens literatuurstudie na verskeie beskikbare hulpverleningsprogramme gekyk met 

elkeen se voordele en nadele. Die navorser het gepoog om in die BJNGO

hulpverleningsprogram sekere tekorte wat in sommige bestaande programme gevind word, aan 

tevul. 

Die navorser het gepoog om die kind-in-totaliteit deurgaans prominent te laat figureer. Na 

aanleiding daarvan is die BJNGO-kind-in-totaliteitvraelys en BJNGO-kind-in-totaliteittabel 

ontweip, wat verskeie aspekte rakende die kind belig. V anwee die kompleksiteit wat die 

begaafde adolessente seun wat ondeipresteer omring, het die navorser die unieke behoeftes en 

probleme van hierdie leerders prominent laat figureer en op die Akkumulatiewe BJNGO

Plantabel oorgedra. Op hierdie tabel is ook moontlike wyses van hulpverlening volgens elke 

seun se besondere behoeftes en probleme voorgestel. 

Die BJNGO-hulpverleningsprogram is in die praktyk op 'n beperkte skaal getoets tydens die 

empiriese ondersoek. 
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7.2 BEVINDINGE UIT DIE LITERATUURSTUDIE 

Literatuurstudie het getoon dat baie van die bestaande hulpverleningsprogramme nie geskik: is 

vir gebruik by sekondereskoolleerders nie. Die leser word terugverwys na die einde van 

hoofstuk 3 waar 'n opsomming van die verskeie hulpverleningsprogramme in tabelvorm 

weergegee is. Die :funksionering van die kind-in-totaliteit word ook nie in al die bestaande 

programme gehanteer nie. Die navorser het verder uit die literatuurstudie bevind dat daar nie 

altyd in bestaande hulpverleningsprogramme voorsiening gemaak word vir die korrekte, 

doeltreffende identi:fisering van die begaafde onderpresteerder nie. Voorts is deur die navorser 

bevind dat begaafde onderpresteerders in die sekondere skool dikwels oor die hoof gesien word 

en weens werksdruk en onvoldoende kennis van die onderwysers, nie vir hulpverlening verwys 

word nie. Gevolglik raak hulle in die massas verlore. In die B/NGO-hulpverleningsprogram, 

geskied identifisering kwalitatief en word nie slegs gebruik gemaak van kwantitatiewe toetsing 

me. 

Hierdie agtergrond het gelei tot die navorser se samestelling van 'n hulpprogram vir die 

begaafde seun in die sekondere skool wat onderpresteer. Die program is gerig op adolessente 

begaafde seuns wat onderpresteer, aangesien literatuurstudie getoon het dat meer seuns as 

meisies met hierdie probleem gekonfronteer word. Die vraelyste wat in die B/NGO

hulpverleningsprogram ingesluit is, dien as kwalitatiewe siftingsmedium met die doel om 

inligting aangaande die bepaalde kind in te win. Die interpretasie daarvan moet as riglyn gebruik 

word in die hulpverlening aan die kind-in-totaliteit. Dit is buigbaar en hulpverleners kan dit 

aanpas vir gebruik in die geval van meisies of primereskoolleerders. 

Volgens die literatuur van bestaande hulpverleningsprogramme, blyk 'n interdissiplinere 

spanbenadering die beste resultate te lewer ten opsigte van hulpverlening aan die begaafde kind 

wat onderpresteer. Die leser word terugverwys na die einde van hoofstuk 3 waar die onderskeie 

hulpverleningsprogramme opgesom is. Die navorser het daarom verskeie persone as 

hulpverleners in die B/NGO-hulpverleningsprogram ingesluit. Daar moet egter een persoon 

wees wat as koordineerder dien en toesien dat al die insette van verskeie terreine gekoordineerd 

en aanvullend tot mekaar toegepas word. 
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Literatuur bevestig ook die besondere behoe:ftes en probleme van hierdie leerders. Die navorser 

het gevolglik voorsiening gemaak vir die besondere behoe:ftes en probleme van elke leerder in 

die B/NGO-hulpverleningsprogram, aangesien begaafde onderpresteerders nie 'n homogene 

groep leerders uitmaak nie. 

7.3 BEVINDINGE UIT DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

Uit die empiriese ondersoek het dit duidelik geblyk dat die begaafde onderpresteerder 

intensiewe hulpverlening benodig. Die hulpverlening moet grotendeels op 'n een-tot-een-basis 

geskied, omdat elke begaafde adolessente seun wat onderpresteer eiesoortige en unieke 

behoe:ftes en probleme openbaar. Die navorser voel dat die B/NGO-hulpverleningsprogram 

voldoen aan die vereistes, aangesien dit aangepas kan word om te voorsien in hierdie behoe:ftes. 

Tydens identifisering van die begaafde onderpresteerder, het dit duidelik geword dat sommige 

seuns voorheen nie sou kwalifiseer vir hulpverlening nie. Dit is grootliks te wyte aan die 

oormatige klem wat voorheen geplaas is op kwantitatiewe toetsresultate. In die B/NGO

hulpverleningsprogram word inligting ingewin vanuit verskeie terreine en op verskillende wyses, 

sodat kwalitatiewe en kwantitatiewe toetsing figureer. Al die inligting wat ingewin is rakende 'n 

bepaalde kind, maak dit vir die hulpverlener(s) makliker om die kind te identifiseer, te 

diagnostiseer en korrekte hulpverlening in die program in te sluit. 

Die feit dat daar twee kategoriee van begaafde onderpresteerders is, kan veroorsaak dat die 

begaafde onderpresteerders met leerprobleme oor die hoof gesien word en daarom nie 

hulpverlening ontvang nie. Die leser word verwys na hoofstuk 2, afdeling 2.2. Die leerders wat 

chronies onderpresteer, word dikwels geetiketteer as lui of onwillig. Gevolglik word daar nie 

aandag aan hulle gegee nie, want dit lyk asof hierdie leerders nie self wil werk of opofferings 

maak nie. Aan die ander kant is daar die begaafdes wat onderpresteer as gevolg van 'n oorsaak 

wat van verbygaande aard is. Peet en Buks is goeie voorbeelde van hierdie tipe 

onderpresteerders. Daar word geredeneer dat hulle in elk geval op 'n stadium hul probleem sal 

verwerk en dan weer volgens hul vermoens sal presteer. Wat egter uit die oog verloor kan 

word, is die feit dat die gapings in die leergebeure vergroot en die moontlikheid om die 

diskrepansie te verklein later moeiliker word. Die begaafde onderpresteerders wat steeds 

gemiddeld presteer, word nie beskou as leerders wat probleme ondervind nie, aangesien hulle 
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steeds nie druip nie. Hulle prestasie word dus nie volgens hulle vermoens beoordeel nie. Verder 

word hulle algemene funksionering buite rekening gelaat en daar word net op hulle akademiese 

werk gekonsentreer, veral in die sekondere skool waar die leerinhoud vakgerig is. Die BJNGO

hulpverleningsprogram maak voorsiening daarvoor dat die persoon se algehele 

funksioneringsbeeld nie misgekyk word nie. 

Dit het tydens die empiriese ondersoek ook aan die lig gekom dat verskeie oorsake die 

onderprestering onderle. Onderprestasie gee weer aanleiding tot 'n verskeidenheid probleme. 

Dit is nie altyd so eenvoudig om vas te stel wat die oorsaak en wat die gevolg van die 

onderprestering is nie. Hulpverleners word bewus van hierdie oorvleueling ( oorsaak/gevolg) 

tydens die toepassing van die BJNGO-hulpverleningsprogram 

Die navorser het gevind dat ouers hulle kinders wil help, maar nie oor voldoende kennis beskik 

van wyses waarop hulle die kind behulpsaam kan wees nie. Uit die empiriese ondersoek het 

geblyk dat ander hulpverleners ook daardie probleem ondervind, veral onderwysers wat met die 

sekondereskoolkind werk. Die BJNGO-hulpprogram, maak voorsiening vir moontlike verwysing 

van die begaafde onderpresteerder na ander persone vir hulpverlening en die interdissiplinere 

spanbenadering maak dit moontlik om die leerder op verskeie terreine behulpsaam te wees en 

sodoende die besondere probleme en behoeftes van die leerder aan te spreek. 

Die vraelyste en tabelle in die BINGO-program neem nie baie tyd in beslag om te voltooi nie en 

die Self evalueringsvraelys kan deur die leerder voltooi word terwyl die ouers die BINGO

kind-in-totaliteittabel invul om tyd te bespaar. Die Selfevalueringsvraelys word eenmalig 

deur die leerder voltooi, maar die ander twee tabelle kan deur verskeie hulpverleners voltooi 

word, om 'n vollediger beeld van die leerder te verkry, alhoewel dit nie altyd nodig is nie. 

Die vraelyste en tabelle is 'n goedkoop hulpmiddel en dus koste-e:ffektief Die toepassing van 

die interdissiplinere spanbenadering in die BJNGO-hulpverleningsprogram, veroorsaak dat 

hulpverlening soms finansiele verpligtinge vir die ouers meebring. Mediese fondse dek 

gewoonlik uitgawes wat ouers het met betrekking tot medici of opvoedkundige sielkundiges. 

Ongelukkig beskik nie al die ouers oor mediese fondse nie en is daar ook dienste van ander 

hulpverleners wat in die program aangewend word wat nie deur mediese fondse gedek word nie. 
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Die B/NGO-hulpverleningsprogram is gebruikersvriendelik, aangesien enige persoon wat aan 

die leerder hulp wil verleen, in staat sal wees om die program te gebruik, al het hy/sy geen 

professionele agtergrond ten opsigte van Ortodidaktiek nie. Dit is egter ook so dat die program 

nie 'n kitsoplossing bied nie, maar volgehoue toewyding van al die betrokke partye oor 'n lang 

tydperk vereis. 

Die B/NGO-hulpverleningsprogram is omvattend, want dit fokus op die kind-in-totaliteit en die 

algehele :funksioneringsbeeld van die kind. Verder maak dit voorsiening vir die besondere 

behoeftes en probleme van die begaafde adolessente seun wat onderpresteer. Die gegewens wat 

verkry word uit die vraelyste en ander kwalitatiewe inligting van die verskillende hulpverleners, 

korreleer meestal. Indien daar diskrepansies voorkom, verskaf dit ook gewoonlik waardevolle 

inligting, veral wanneer die redes vir die teenstrydighede ondersoek word. Hulpverleners wissel 

gedagtes en vul mekaar aan. Dit verhoog die doeltreffendheid van die hulpverlening en die 

. prognose is beter. 

In die drie gevallestudies wat gedoen is, het sekere persoonlikheidseienskappe van die begaafde 

seuns wat onderpresteer, uitgestaan. Die seuns was al drie depressief en in mindere of meerdere 

mate aggressief met tye, maar in wisselende grade. Hulle was ook emosioneel onstabiel en hul 

emosies was wisselvallig. Die drie gevalle het ook 'n lae selfbeeld, swak deursettingsvermoe, 

swak motivering en swak innerlike kontrole openbaar. Verder het hulle gedragsprobleme 

openbaar en het gapings in die leergebeure getoon. Dit is duidelik dat die drie gevalle nie 

ekwilibrium in hul lewens gehad het nie en daarom ook sosiaal wanaangepas was. Daar is 

gepoog om hierdie aspekte deur die B/NGO-hulpverleningsprogram reg te stel. Daar is reeds 

gewys op die verskille tussen hierdie groep leerders. 'n Hulpverleningsprogram behoort daarom 

ook voorsiening te maak vir buigsaamheid en aanpassing. 

Die bevindinge uit die empiriese ondersoek, tesame met die literatuurstudie, het gelei tot sekere 

gevolgtrekkings wat gemaak kan word ten opsigte van hulpverlening aan die begaafde seun wat 

onderpresteer. 
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7.4 GEVOLGTREKKINGS VAN DIE STUD IE 

'n Belangrike gevolgtrekking uit die studie is dat begaafde adolessente seuns wat onderpresteer 

in die sekondere skool wel kan baat vind by die hulpverlening, soos vervat in die B/NGO

program. 

Die gevolgtrekking word gemaak dat 'n interdissiplinere spanbenadering tot huJpverlening die 

ophe:ffing of verbetering van bepaalde probleme verhoog. 

Uit die empiriese ondersoek, het dit geblyk dat sekondereskoolleerders ook kan baat by 

hu1pverlening en die hu1pverlening dus nie net beperk behoort te word tot die 

primereskoolleerders nie. Selfs al word die probleme nie ten volle opgehef nie, of al verbeter die 

akademiese prestasies nie noemenswaardig nie, toon leerders 'n verbetering ten opsigte van 

hulle algehele funksionering as persoon-in-totaliteit, soos in al die gevallestudies getoon is. 

'n Verdere gevolgtrekking is dat dit oor die algemeen moeiliker is vir vaders om betrokke te 

raak by hulle kinders se hu1pverlening as vir moeders. 

Die tydsduur van hu1pverlening moet aangepas word volgens elke individuele leerder. Gevolglik 

wissel die tydperk van hu1pverlening na gelang van die besondere behoe:ftes en probleme van die 

leerder en kan hulpverlening soms oor 'n Jang periode strek wat ook sekere nadele kan inhou. 

Die gevolgtrekking wat die navorser kan maak uit die empiriese ondersoek, is dat hu1pverlening 

intensief op 'n oorwegende een-tot-een-basis moet plaasvind. 

Die empmese ondersoek het bevestig dat begaafde onderpresteerders vanwee eiesoortige 

probleme soos depressie, angs, of gedragsprobleme, soms medikasie benodig wat deur medici 

voorgeskryf word. 

Die afleiding wat uit bogenoemde gevolgtrekkings gemaak kan word, is dat begaafde 

onderprestering 'n komplekse probleem is en dat meer persone as hu1pverleners opgelei moet 

word om die begaafde adolessent wat met onderprestering worstel, te onderskraag. 
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7.5 AANBEVELINGS 

'n Aanbeveling wat gemaak kan word, is dat seminare en inligtingstukke moet dien as opleiding 

aan persone wat as hulpverleners kan figureer, asook aan ouers van begaafde onderpresteerders. 

Die media kan ingespan word om behulpsaam te wees met betrekking tot die opleiding van 

hulpverleners. 

7.6 ASPEKTE WAT VERDERE ONDERSOEK REGVERDIG 

Die eerste aanbeveling vir verdere ondersoek sou wees om die B/NGO-hulpverleningsprogram 

op primereskoolleerders (seuns en dogters), asook sekondereskooldogters in die praktyk toe te 

pas. Sodoende kan die program verder verfyn en verbeter word en die effektiwiteit op die lang 

termyn bepaal word. 

Bemoeienis met leerders wat by die BINGO-program betrokke was, behoort gemaak te word en 

hulle terugvoering as volwassenes kan belangrike insette lewer tot die studies en navorsing van 

begaafde onderpresteerders. 

'n Verdere ondersoek kan gedoen word na die akkomodasie van die begaafde onderpresteerder 

in die hoofstroomonderwys, met inagneming van die opleiding van persone as hulpverleners. 

'n Volgende aspek wat verdere ondersoek regverdig, is die finansiering wat in die hulpprogram 

ter sake is. Daar kan gekyk word of fondse byvoorbeeld van donateurs beskikbaar gestel kan 

word vir hulpverlening aan hierdie groep leerders. 

Verdere ondersoek kan gedoen word om sekere aspekte van die B/NGO-hulpverleningsprogram 

te rekenariseer en die program so te ontwikkel dat begaafde leerders wat onderpresteer, op 'n 

groter skaal hulp kan ontvang deur middel van die rekenaar as medium. 

'n Verdere omvangryke studie sou oor die aanpassing en toepassing van die B/NGO

hulpverleningsprogram kon handel om te voorsien in die besondere behoe:ftes van begaafde 

onderpresteerders van ander kulture. 
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'n Ondersoek kan ook gedoen word deur middel van faktoranalise om te bepaal in watter mate 

die onderskeie komponente wat in die BINGO-vraelyste vervat is, beduidend is ten opsigte van 

die betroubare hu]pverlening aan begaafde adolessente seuns wat onderpresteer in die sekondere 

skool 

7.7. LEEMTESVANDIESTUDIE 

Die navorser het die volgende leemtes in die studie gevind: 

* Die kinders waarmee bemoeienis gemaak is tydens hu]pverlening, is 'n klein persentasie van 

die groep begaafde leerders wat gebuk gaan onder onderprestering. 'n Omvangryker 

empiriese ondersoek sou die betroubaarheid en e:ffektiwiteit van ·die BINGO-program kan 

verhoog. 

* Daar kon nie bepaal word presies in watter mate die leerders gebaat het by hu]pverlening nie, 

omdat 'n mens nie weet wat die aard van die probleme sou wees indien hu]pverlening glad nie 

plaasgevind het nie. 

* Faktore soos verhuising of onttrekking van die kind aan hulpverlening deur die ouers, 

veroorsaak soms dat die uitkoms ten opsigte van die hu]pverlening nie altyd kan plaasvind 

me. 

* Probleme word ook ondervind waar ouers me oor die nodige fondse beskik om die 

interdissiplinere spanbenadering tot sy reg te laat kom nie. 

* Weinig soortge1yke programme is in Suid-Afrika beskikbaar en die navorser kon dus nie die 

BINGO-hulpprogram oorwegend daarvolgens rig of evalueer nie. 

* Die BINGO-hulpverleningsprogram kan verder uitgebrei word, maar weens die beperkte 

omvang van hierdie studie, was die navorser genoodsaak om slegs die belangrikste aspekte 

van hu]pverlening te hanteer. 

* Die empiriese studie is ondemeem in 'n oorwegend plattelandse gemeenskap waar persone 

nog meer ingestel is op mekaar se behoeftes sonder om noodwendig vergoeding daarvoor te 

ontvang. Dis onbekend of dieselfde toewyding in groot stede sal plaasvind. 

* Die program is tydrowend en vereis baie toegewyde hulpverleners. Die hoeveelheid persone 

wat by een kind betrokke is, kan heelwat steuringsveranderlikes inbring ten opsigte van die 

e:ffektiwiteit van die BINGO-program. 
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7.8 TEN SLOTTE 

Die navorser het gepoog om met hierdie studie oor die hulpverlening aan die begaafde 

adolessente seun wat onderpresteer in die sekondere skool, 'n program daar te stel wat deur 

verskeie persone aangewend kan word tydens hulpverlening aan hierdie leerders. Hierdie 

leerders kan deur middel van hulpverlening begelei word tot verbeterde algemene funksionering 

as persoon-in-totaliteit. Wat die sekondereskoolleerder betret: word hierdie verbeterde 

funksionering dan ook geprojekteer in die skool ( onderwyser) as didaktiese situasie 

(leeromgewing). 

Die hulpverlening aan die begaafde onderpresteerder as kind-in-totaliteit omsluit die terreine van 

Ortodidaktiek en Ortopedagogiek. Dit hou vir die navorser die opdrag in van bemoeienis maak, 

hulpverlening aan en regstelling van mense wat nog begeleiding benodig op die weg na 

volwaardige, verantwoordelike volwassenheid. Die geleidelike oorgang vanaf heteronome na 

outonome morele oordeel waarvan Piaget reeds in 1932 gepraat het, word dan vir die adolessent 

'n werklikheid (Vrey 1984: 194). 

Die navorser is dit eens met Vrey (1984:176) as hy se dat die adolessent die fakkel van 

beskawing van die volwassenes ontvang om die waardes en norme, sowel as die inhoud van die 

betrokke kultuur uit te dra. 
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