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Tydens die studie is die basiese emosies volgens Plutchik (1980) wat 
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ge"identifiseer. Na aanleiding van nuwe insigte waartoe gekom is, het die 
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(1980) se basiese emosies ontwerp, wat as 'n maatstaf vir die evaluering van 

emosionele skoolgereedheid kan dien. 

'n Empiriese ondersoek is onderneem om te bepaal of 'n aantal proefpersone 

volgens n emosionele skoolgereedheidsevalueringslys emosioneel 

skoolgereed is al dan nie. 

Emosionele tekorte is vanuit die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

ge"identifiseer, waarna diagnostiese en terapeutiese tegnieke vir emosionele 

skoolgereedmaking kortliks bespreek is. Opvoedkundige sielkundiges kan die 

diagnostiese en terapeutiese tegnieke as hulpmiddel gebruik om emosionele 



tekorte, wat moontlik 'n blokkasie vir emosionele skoolgereedheid inhou, aan 

te spreek. 
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his study addresses the emotional school preparedness (readiness) of 

T pre-primary children. The pre-primary child with his basic emotions from 

a psychological educational perspective is examined more closely in this 

study. 

During this study the basic emotions according to Plutchik (1980) that 

determine the emotional school readiness of the school entrant, were 

identified. On account of new insights gained, the researcher designed a 

school readiness evaluation list of her own according to Plutchik's (1980) 

basic emotions. This list can serve as a guideline for the evaluation of 

emotional school readiness. 

An empirical study was undertaken to determine whether a number of 

experimental subjects (children) were ready for school or not. 
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Emotional deficiencies were identified by means of the emotional school 

readiness evaluation list, whereafter diagnostic and therapeutic techniques for 

the emotional preparation of children were briefly discussed. Educational 

psychologists can use these diagnostic and therapeutic techniques as an aid 

to address emotional deficiencies, which may impede the emotional school 

readiness of children. 

KEY TERMS: Emotional preparation, pre-primary children, emotional school 
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INLEIDENDE ORIENTERING 

"Emotion is a part of the orqanizinq processes 
of the qrowinq chi1d. :Ct is not somethinq to 
be avoided, but is an essentia1, basic part of 
experiencinq. Emotion serves a definite 
purpose in the strivinq of the individua1 

towards se1frea1ization" (Anoniem). 

1.1 INLEIDING 

I 
n die voorskoolse jare leer kinders die vernaamste fisieke, emosionele en 

intellektuele lesse van die lewe. Die voorskoolse kind is nuuskierig, 

vindingryk, gretig en onafhanklik. Die voorskoolse kind is hardkoppig, 

egosentries, ge"inhibeerd en klouerig. Sowel sy onvoorspelbare geaardheid as 

sy onvermoe om soos 'n volwassene te redeneer, maak van die voorskoolse . 
kind 'n moeilike kandidaat in die skool van die lewe. Hy lewe in 'n wereld vol 

uitdagings en tydens die leerproses vind emosionele ontwikkeling plaas. 

Emosies kleur en be"invloed ons lewens en die affektiewe begeleiding van die 

kind behoort reeds by geboorte 'n aanvang te neem. Die opvoedingskwaliteit 

in die gesin is bepalend vir die peil van leer- en emosionele gereedheid van 

die kind met skooltoetrede. Winkley (1996:5) stipuleer dat kinders 'n ferm 

emosionele fondasie nodig het waarop hulle emosies kan bou. Hy 

beklemtoon verder die belangrikheid van konstante aandag, toegeneentheid 

en liefde gedurende die vroee jare. 'n Emosionele fondasie is 'n 

noodsaaklikheid vir skooltoetrede. In Suid-Afrika word wetlik bepaal dat die 
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kind skoolpligtig is in die jaar waarin hy sewe word. Derbyshire (1990:195) 

stipuleer dat kronologiese ouderdom nie as 'n kriterium vir skoolgereedheid 

gebruik behoort te word nie, maar die klem behoort te val op die emosionele 

kriterium vir skoolgereedheid. Die koerantberig deur Swanepoel (in Die 

Volksblad, 19 September 2000:3) toon aan dat prof. Kader Asmal, Minister 

van Onderwys, in sy onderwysverslag aan president Thabo Mbeki gese het 

dat 'n kind net skool toe kan gaan in die kalenderjaar waarin hy sewe jaar 

oud word. Volgens Kader Asmal strook dit met internasionale praktyk en is 

regverdigbaar op grond van kinders se ontwikkeling (Die Vo/ksblad, 19 

September 2000:3). Dit is hierdie "ontwikkeling" wat vir skoolgereedheid van 

belang is. 

Die skool verwag van die skoolbeginner 'n mate van ontwikkeling in alle 

dimensies, wat die emosionele ontwikkeling insluit en behels dat die 

skoolbeginner aan die kriteria vir skoolgereedheid moet voldoen. Die 

voorskoolse kind word dus gekonfronteer met sekere vaardighede en 

eienskappe waaroor hy moet beskik alvorens hy die formele onderwys betree. 

Deur ouerlike steun word die kind geleidelik fisiek, taalkundig, affektief-sosiaal 

en kognitief gereed gemaak vir sy skooltoetrede. Die kriteria wat vir skool

gereedheid gestel word, verwys na die fisieke, perseptuele, kognitiewe, taal-, 

affektief-sosiale en sedelik-normatiewe vereistes waaraan die voorskoolse 

kind moet voldoen ten einde in die skoolsituasie suksesvol te wees. Dit is 

belangrik om te onthou dat die kind in al bogenoemde fasette toenemend 

moet ontwikkel en dat daar nie by skooltoetrede verwag word dat hy ten 

opsigte van onder meer sy taal-, perseptuele, kognitiewe en affektief-sosiale 

aspekte sy maksimale potensiaal moet kan benut nie, maar dat hy slegs 'n 

sekere vlak van ontplooiing moet openbaar (Kapp 1990: 194). 

Wanneer kinders vir die eerste keer die skoolmilieu betree, word groot 

aanpassings van hulle vereis. Die bekende omgewing van die huis word 
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verlaat vir die relatief onbekende omgewing van die skoal. Die onderwyser is 

'n nuwe gesagsfiguur wat nuwe reels toepas en ander eise as die kind se 

ouers stel. Gevolglik moet nuwe gedragswyses aangeleer word, wat in 'n 

groat mate verskil van die wat hulle tot voor skooltoetrede geken het. Die 

voorskoolse kind moet dus emosioneel gereed wees vir die eise wat die skoal 

aan horn stet en in staat wees om sy emosies op aanvaarbare wyses te kan 

uitdruk. 'n Mate van emosionele intelligensie word dus verlang. 

Volgens Barnard (1987:26) ondergaan die voorskoolse kind se emosionele 

ervaring 'n betekenisvolle reorganisasie en differensiasie. Nuwe emosies, wat 

'n besliste invloed op die persoonlikheid van die kind uitoefen, ontwikkel. Die 

belangrikheid van die ~mosionele gereedheid van die voorskoolse kind vir 

skooltoetrede kan dus nie oorbeklemtoon won:i nie. 

Na bogenoemde enkele inleidende gedagtes, word daar vervolgens na die 

bewuswording van die probleem en die probleemstelling gekyk. 

1.2 BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM EN PROBLEEM

STELLING 

Skooltoetrede word as een van die hoofmomente in die kind se lewe gesien 

en daarom is dit belangrik dat hy daarvoor gereed sal wees. Sy gereedheid 

vir formele leer, soos dit in die skoolsituasie vergestalt word, vorm ook die 

basis vir die wyse waarop die kind betrokke raak by en betekenis gee aan die 

formele leersituasie en oefen 'n belangrike invloed uit op sy verdere leer- en 

ontwikkelingsverloop. Omdat skoolgereedheid die kind as totaliteit beskryf, is 

die volgende dimensies van belang: liggaamlik, kognitief, affektief, sosiaal en 

normatief. Die kind moet in al hierdie dimensies skoolgereed bevind word 

alvorens hy as skoolgereed verklaar kan word. Dit wil voorkom asof die 

samelewing meer klem op sekere fasette van skoolgereedheid plaas en die 

navorser het daarvan bewus geword dat die affektiewe domein van 
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skoolgereedheid, wat verband hou met die emosionele aspekte van die 

voorskoolse kind, afgeskeep word en nie die nodige aksentuering ontvang 

nie. Die navorser het in die praktyk as voorskoolse onderwyser en interne 

opvoedkundige sielkundige verontrus geraak omdat soveel voorskoolse 

kinders in die kognitiewe dimensies van skoolgereedheid geevalueer word, 

maar nie emosioneel vir skoolgereedheid geevalueer word nie. Die navorser 

het gesien dat 'n emosionele skoolgereedheidsevalueringslys om voorskoolse 

kinders emosioneel te evalueer, essensieel is. Verder is daar 'n leemte 

waargeneem om na afloop van die emosionele skoolgereedheidsevaluering 

van voorskoolse kinders 'n terapeutiese program in werking te stel om 

emosionele tekortkominge op te hef. Die terapeutiese program wat deur 

opvoedkundige sielkundiges toegepas kan word, word nie in hierdie studie 

breedvoerig bespreek nie, maar die klem val op die emosionele 

skoolgereedheidsevaluering van voorskoolse kinders. Die meeste emosionele 

probleme word eers in die skool herken wanneer die kind sekere uitvalle toon 

en nie voldoen aan die eise wat die skool aan horn stel nie. Indien 'n 

voorskoolse kind emosioneel gereed vir formele onderrig is, sal hy oor die 

nodige hanteringsmeganismes beskik om sy volle potensiaal te kan ontplooi. 

Dit bly die rol van kundiges om die kind wat vir skoolgereedheidsevaluering 

aanmeld, sinvol in alle dimensies van skoolgereedheid te evalueer. 

In die literatuur is talle inligting en hulpverlening in verband met die 

perseptuele en kognitiewe aspekte van skoolgereedheid beskikbaar. Daar 

bestaan talle media en metodes om die bogenoemde aspekte te stimuleer, 

omdat die vaardighede 'n voorvereiste vir effektiewe lees is. Die navorser het 

bewus geword dat die emosionele aspekte van skoolgereedheid agterwee 

gelaat word en die behoefte het ontstaan om 'n emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys(assesseringslys) op te stel om emosionele 

gereedheid vir skooltoetrede te evalueer. 
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Die navorser wil die probleem van emosionele ongereedheiq aanspreek 

voordat die skoolbeginner formele onderrig betree sodat emosionele 

ongereedheid en ontoereikendheid in primere skole nie die prestasie van 

leerders be'invloed met die gevolg dat potensiaal nie verwesenlik word nie. 

Die voorskoolse kleuter sal vrngens die sielkundig opvoedkundige perspektief 

ondersoek word. Emosionele ontwik1<eling en emosies as fenomene sal 

bestudeer word waar die klem op die basiese emosies van die voorskoolse 

kind volgens Plutchik (1980) sal val. 

Met dit wat in bogenoemde paragrawe gese is in gedagte, kan die volgende 

algemene vrae gestel word: 

a Wat is die kenmerke en basiese behoeftes van die voorskoolse kind? 

a Hoe verloop die ontwikkeling van die voorskoolse kind? 

a Wat is die aard van emosionele ontwikkeling op voorskoolse vlak? 

CJ Wat is die agt basiese emosies van die voorskoolse kind? 

CJ Hoe hou die agt basiese emosies van die voorskoolse kind verband met 

skoolgereedheid? 

CJ Hoe sien die voorskoolse kind vanuit die sielkundig opvoedkundige 

perspektief (naamlik betekenisgewing, belewing, betrokkenheid, 

selfaktualisering en identiteitsvorming) daar uit? 

CJ Wat behels die relasies van die voorskoolse kind? 

a Wat is die verskil tussen skoohypheid en skoolgereedheid? 

CJ Wat is die selfstandigheidstake van die voorskoolse kind? 

CJ Watter definisies en teoriee oor kinderemosies word in die literatuur 

beskryf? 

a Wat is die verband tussen emosionele intelligensie en skoolgereedheid? 

a Wat is die implikasies van emosionele skoolgereedheid vir die voorskoolse 

kind, met spesiale verwysing na die basiese emosies volgens Plutchik 

(1980)? 
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o Kan emosionele gereedheid vir skooltoetrede geevalueer word? 

o Wat is die implikasies vir die skoolbeginner wat nie emosioneel 

skoolgereed is nie? 

o Watter faktore kan die emosionele ontwikkeling van die voorskoolse kind 

beinvloed? 

o Hoe sal 'n emosionele skoolgereedheidsevalueringslys om emosionele 

gereedheid by die voorskoolse kind te evalueer, daar uitsien? 

o Wat word met "emosionele evaluering" bedoel? 

a Wat behels diagnosering van voorskoolse kinders? 

o Wat is die aard van projeksietegnieke? 

o Watter diagnostiese tegnieke met voorskoolse kinders word onderskei? 

o Wat is die voorwaardes vir terapie aan kinders? Wat is die doel met 

terapie aan voorskoolse kinders? 

o Watter terapeutiese tegnieke met voorskoolse kinders word onderskei? 

o Hoe skakel 'n emosionele skoolgereedheidsevalueringslys(assesseringslys) 

met die diagnose en terapie van voorskoolse kinders? 

Na aanleiding van bogenoemde algemene bree vrae wat gestel is, kan die 

volgende navorsingsvrae gestel word: 

o Watter emosionele vaardighede behoort die voorskoolse kind volgens die 

basiese emosies van Plutchik (1980) te bemeester, om as emosioneel 

gereed vir skooltoetrede beskou te word? 

o Hoe sal 'n emosionele skoolgereedheidsevalueringslys(assesseringslys) om 

emosionele skoolgereedheid te evalueer volgens di 

o e basiese emosies van Plutchik (1980), daar uitsien? 

a Indien die voorskoolse kind nie emosioneel gereed vir skooltoetrede is nie, 

watter diagnostiese en terapeutiese tegnieke kan deur opvoedkundige 

sielkundiges aangewend word om dit te bewerkstellig? 
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1.3 AFBAKENING VAN DIE TERREIN 

Die hoofbegrippe wat in hierdie studie sentraal staan, is "die voorskoolse 

kind" en "emosionele gereedmaking", asook die emosies van die voorskoolse 

kind en die evaluering van emosionele vaardighede. Die begrippe sal later in 

die afdeling oor begripsverklarings van nader beskryf word, maar ter wille van 

die afbakening van die studieterrein sal ' n kort lys van aspekte wat onder 

bogenoemde hoofbegrippe ressorteer en vir hierdie studie van belang is, hier 

voorsien word. 

Ten einde hierdie terrein in die lig van die probleemstelling van die studie te 

ondersoek, sal aandag aan die volgende momente gegee word: 

a Die "voorskoolse kind" as 'n totale mens wat fisies, kognitief, sosiaal en 

emosioneel ontwikkel. 

a Die begrippe "skoolrypheid" en "skoolgereedheid". 

a Die begrippe "emosionele ontwikkeling", die basiese emosies van die 

voorskoolse kind, en "emosionele gereedmaking". 

a Die inhoud van emosionele teoriee. 

a Die belewing van emosies by die voorskoolse kind. 

a Die evaluering van emosionele vaardighede by die voorskoolse kind. 

a Diagnostiese en terapeutiese tegnieke vir die emosionele gereedmaking 

van voorskoolse kinders. 

In hierdie studie word daar telkens na die "voorskoolse kind" verwys. Vir die 

doel van hierdie studie verwys dit na die kleutertydperk van ongeveer 5-6-

jarige ouderdom, naamlik die tydperk voor die kind formele onderrig betree. 

In die omvang van hierdie studie word telkens na die voorskoolse kind as "hy" 

verwys, maar dit het nie 'n geslagsbeperking nie en wat hierdie studie betref, 

dui dit op albei geslagte. 
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Figuur 1.1: 'n Skematiese voorstelling van die terrein van studie 

Kleutertydperk 

5-6-jariges 

3-4-jariges Seniorgroepkleuters Graad O 

Juniorgroepkleuters 4-5-jariges *Voorskoolse groep 

Middelgroepkleuters (die jaar voor formele onderrig) 

Die kleutertydperk word verdeel in die drie-tot-vierjarige, vier-tot-vyfjarige en 

vyf-tot-sesjarige groep. Die vyf-tot-sesjariges, wat bekend staan as die 

voorskoolse groep, sat vir die terrein van hierdie studie van belang wees. 

Die voorskoolse kind het nog nie die primere skool betree nie, maar is in die 

aanvangsjaar voor skooltoetrede. Die voorskoolse kind kan horn moontlik in 

'n preprimere skool in die senior groep of in 'n Graad 0-groep by 'n laerskool 

bevind. Die voorskoolse kind is dus in die daaropvolgende jaar skoolpligtig en 

sal die formele skoolloopbaan betree as skoolbeginner in die jaar waarin hy 

sewe jaar oud word. Binne die Sielkundige Opvoedkunde word bepaalde 

kategoriee of kriteria gestel waarvolgens 'n fenomeen ontleed kan word. Vrey 

(1979:30, 31) se bepaalde kategoriee sal in hierdie studie aangewend word 

om die fenomeen "die voorskoolse kind" te ontleed. Vrey {1979:30,31) se 

bepaalde kategoriee is die volgende: 

8 



Hoofstuk 1 Inleidende orientering 

o Betrokkenheid 

o Betekenisgewing 

o Belewing 

o Selfaktualisering 

o Identiteitsvorming. 

In die preprimere skool as 'n georganiseerde instansie word die kleuter 

begelei na skoolgereedheid. Die preprimere omgewing is ontwerp om aan die 

kind se dag-tot-dag- en langtermynbehoeftes en -belangstellings te voldoen. 

Waar daar in hierdie studie na die "preprimere skool" verwys word, word 

verwys na informele onderrig wat aan kleuters verskaf word. 

Waar daar verder in hierdie studie na "emosionele" verwys word, dui dit op 

die affektiewe aspekte wat met kinderemosies verband hou. Emosie as 'n 

fenomeen word in die omvang van die studie nie in diepte bespreek nie en 'n 

dieptestudie van "emosies" sal nie onderneem word nie. Die kleutertydperk 

word gekenmerk deur die voorkoms van selfgesentreerde emosies soos 

skaamte, skuldgevoel, selfverwyt en houdings van selfvertroue en 

minderwaardigheid. Alhoewel die basiese emosies reeds by geboorte 

teenwoordig is, moet die ontwikkeling daarvan as 'n geleidelike proses oor 'n 

geruime tydperk gesien word (Berk 1991:398). Emosies word beskou as 'n 

sisteem wat kognitiewe, fisiologiese en gedragskomponente aktiveer (Hatfield 

& Rapson 1990:27). In hierdie studie sal die emosionele ontwikkeling van 

voorskoolse kinders in oenskou geneem word. Daar sal verder klem geplaas 

word op die hantering of bestuur van emosies. 

In die studie sal n emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

(assesseringslys) volgens Plutchik (1980) se basiese emosies gebruik word om 

emosionele skoolgereedheid te evalueer. Na afloop van evaluering, kan 
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hulpverlening in die vorm van diagnostiese en terapeutiese tegnieke toegepas 

word. 

Diagnostiese en terapeutiese tegnieke as hulpverlening wat 'n voorskoolse 

kind sal ondersteun in die emosionele gereedmaking vir skooltoetrede sal 

kortliks beskryf word. Die terapeutiese tegnieke sal as riglyn deur 

opvoedkundige sielkundiges wat voorskoolse kinders tot emosionele 

gereedheid wil help, gebruik kan word in terapie. Daar sal klem geplaas word 

op spelterapie as terapeutiese tegniek. Louw (1990:313) toon aan dat 

spelterapie 'n uiters waardevolle bydrae tot die kleuter se liggaamlike, 

kognitiewe, emosionele, sosiale en persoonlikheidsontwikkeling kan he en dat 

dit met sukses in terapie gebruik kan word. 

Na afloop van die literatuurstudie kan ' n emosionele skoolgereedheids

evalueringslys opgestel word. 'n Emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

kan deur opvoedkundige sielkundiges gebruik word in die veld van die 

opvoeding om voorskoolse kleuters te evalueer ten opsigte van emosionele 

skoolgereedheid. Die evalueringslys sal vir Afrikaans- en Engelssprekende 

voorskoolse kleuters gebruik kan word. Die navorsing sal die evaluering van 

emosionele gereedheid by manlike sowel as vroulike voorskoolse kleuters 

ondersoek. In hierdie studie word telkens na die begrip "gereedheid" verwys. 

Die begrip "gereedheid" word volgens die Verklarende Afrikaanse 

Woordeboek (Labuschagne & Eksteen 1993:214) verklaar as "gewillig en 

bereid wees'' en "om voorbereidsels te tref". Thorndike (in Van der Spuy 

1966: 182) het reeds aan die begin van die eeu 'n aantal leerwette 

geformuleer waarvan een bekend staan as die wet van gereedheid. Hierdie 

wet beskryf die persoon se belewinge van die leersituasie en impliseer onder 

meer dat, as 'n persoon gereed is vir leer, die belewing aangenaam is (Van 

der Spuy 1966:182). Volgens Derbyshire (1990:188) is skoolgereedheid die 

voorbereiding of 'n staat van voorbereidheid vir die onderneming van nuwe 

aktiwiteite soos in die skoolsituasie vergestalt. In die begrip "gereedmaking" 
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val die klem op die handeling wat skooltoetrede aanhelp of bevorder. 

Volgens De Witt en Booysen (1994:24) dui "gereedmaking" op die skep van 

geleenthede en die begeleiding van die kind tot emosionele gereedheid. 

Hierdie "gereedmaking" word vergestalt in die terapeutiese tegnieke wat 

aangewend kan word vir voorskoolse kinders om emosionele ongereedheid op 

te hef. 

Die omvang van hierdie studie sal slegs emosionele gereedheid dek, maar die 

belangrikheid van ander dimensies van skoolgereedheid word egter nie uit die 

oog verloor nie, omdat 'n geheelbeeld van die kind verkry en beoordeel word 

by skoolgereedheid. Skoolgereedheid verwys dus na die kind se gereedheid 

in totaliteit om by formele onderwys in groepsverband baat te vind. Die 

opvoedkundige sielkundige wat kinders vir skoolgereedheid evalueer, moet 

die kind in totaliteit beskou. Dit is die taak van opvoeders - waaronder 

sielkundiges, ouers en onderwysers - om die kind geleidelik en doelmatig vir 

sy skooltoetrede voor te berei (De Witt & Booysen 1994:157). 

Skoolgereedmaking impliseer dat daar pedagogiese bemoeienis met die kind 

is deurdat hy sy ervaringsveld en belewenisse verbreed en leer om sy sintuie 

so doeltreffend moontlik te gebruik (Du Toit & Kruger 1991:103). 

Die gesin, onderwysers, skool, opvoedkundige sielkundiges en ook faktore 

soos die media en televisie oefen 'n invloed op die skoolgereedmaking van die 

kind uit. Omdat die kind van die begin af iemand is wat ' n meer gevormde 

individu wil word, stel hy homself oop vir ander en leer hy van ander 

(Derbyshire 1990:191). Vir die afbakening van hierdie studie sal die 

verantwoordelikheid van die opvoedkundige sielkundige vir emosionele 

skoolgereedheid van nader beskou word. Figuur 1.2 dui die 

verantwoordelikheid vir skoolgereedmaking, wat as volg uitgebeeld word, 

aan: 
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Figuur 1.2: Verantwoordelikheid vir skoolgereedmaking 

Gesin/ouers 

Media en televisie 

Skool 

.................. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . 

Onderwysers 

Opvoedkundige 
sielkundiges 

Na aanleiding van die terrein wat afgebaken is, kan die doel van die 

ondersoek vervolgens geformuleer word. 

1.4 DIE DOEL VAN DIE ONDERSOEK 

Die hoofdoel van die navorsing is om 'n emosionete skoolgereedheids

evatueringslys( assesseringslys) op te stet om emosionele skoolgereedheid te 

evalueer. Die hoofdoel sal dus wees om te bepaal of 'n voorskoolse kind 

emosioneel geevalueer kan word ten opsigte van emosionele skoolgereedheid 

en, iridien die kleuter nie emosioneet gereed is nie, kan terapeutiese tegnieke 

daargestel word om so 'n kind na emosionele gereedheid te begelei. Die doel 

is om 'n emosionele skoolgereedheidsevalueringstys(assesseringslys) binne 

die Opvoedkundige Sielkunde op te stet wat as hulpmiddel vir opvoedkundige 

sielkundiges kan dien ten einde emosionele skoolgereedheid te evalueer 

volgens Plutchik (1980) se basiese emosies van die voorskoolse kind. Die 

bree doel van die navorsing kan vervolgens in meer spesifieke doelsteUings 

verdeel word. Die spesifieke doelstellings van hierdie studie is om: 

a deur middel van literatuurstudie die kenmerke en basiese behoeftes van 

die voorskoolse kind te bespreek; 
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o deur middel van literatuurstudie vas te stet wat die ontwikkeling van die 

voorskoolse kind ten opsigte van sy fisieke, kognitiewe, affektiewe, sosiale 

en sedelik-normatiewe aspekte behels; 

o deur middel van literatuurstudie die belewing van emosies by die 

voorskoolse kind te bespreek volgens Plutchik (1980) se basiese emosies; 

o deur middel van literatuurstudie die voorskoolse kind vanuit die 

perspektief van die opvoedkundige sielkundige te bespreek; 

o in die lig van 'n literatuurstudie die relasies van die voorskoolse kind uit te 

lig; 

o 'n literatuurstudie te onderneem waarin die selfstandigheidstake van die 

voorskoolse kind uitgelig word; 

o 'n literatuurstudie te onderneem om die verskil tussen terme soos 

"skoolrypheid"en "skoolgereedheid" te kan beskryf; 

o deur middel van literatuurstudie 'n aantal definisies van emosie te meld, 

asook om die teoriee oor emosies wat op die voorskoolse kind van 

toepassing is, van nader te bekyk; 

a deur middel van literatuurstudie emosionele intelligensie te beskryf, asook 

op watter wyse dit met die voorskoolse kind se skoolgereedheid verband 

hou; 

a 'n literatuurstudie te onderneem waarin die implikasies van emosionele 

skoolgereedheid vir die voorskoolse kind, met spesiale verwysing na die 

basiese emosies volgens Plutchik (1980), uitgelig word; 

a deur middel van literatuurstudie die gevoelsbelewinge van die voorskoolse 

kind te bespreek; 

a deur middel van literatuurstudie die faktore wat die emosionele 

ontwikkeling van die voorskoolse kind be"invloed, uit te lig; 

o in die lig van die literatuurstudie wat onderneem is, 'n eie emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys op te stel om voorskoolse kleuters 

emosioneel te evalueer ten opsigte van emosionele skoolgereedheid. rn 

Empiriese ondersoek word onderneem waartydens die emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys(assesseringslys) op 'n aantal proefpersone 
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gebruik kan word om te evalueer of die kind volgens die basiese emosies 

van Plutchik (1980) emosioneel skoolgereed is]; 

o deur middel van literatuurstudie die integrasie van diagnose en terapie te 

beskryf; 

o deur middel van literatuurstudie die voorwaardes vir terapie aan kinders 

uit te lig; en 

o na aanleiding van die literatuurstudie en empiriese ondersoek wat 

onderneem is, sekere diagnostiese en terapeutiese tegnieke vir 

opvoedkundige sielkundiges daar te stet, wat gebruik kan word om 

voorskoolse kinders wat nie emosioneel skoolgereed is nie, na emosionele 

skoolgereedheid te begelei. 

Opsommend kan die doelstelling gesien word as 'n poging om voorskoolse 

kinders se emosionele skoolgereedheid te evalueer volgens die basiese 

emosies van Plutchik (1980). Die metode van ondersoek sal vervolgens 

ondersoek word. 

1.5 METODE VAN ONDERSOEK 

Die belangrikste ondersoekmetode sal 'n literatuurstudie wees waarin inligting 

wat vir die studie van belang is, uitgelig word. Tydens die literatuurstudie sal 

die terrein van ondersoek, naamlik die emosionele gereedmaking van 

voorskoolse kinders vir skooltoetrede, verken word. 'n Empiriese ondersoek 

sal op agt proefpersone uitgevoer word. Die empiriese ondersoek sluit die 

implementering van 'n emosionele skoolgereedheidsevalueringslys in, wat 

emosionele skoolgereedheid by voorskoolse kinders kan evalueer en deel kan 

vorm van 'n volledige skoolgereedheidsevaluering. 

Uit die inligting wat uit die ondersoek verkry is, kan vasgestel word watter 

voorspellers ten opsigte van die basiese emosies van Plutchik (1980) gebruik 

kan word om emosionele skoolgereedheid by die voorskoolse kind te 
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evalueer. Die evalueringslys wat in hierdie studie opgestel gaan word, kan as 

'n nuttige hulpmiddel gebruik kan word deur opvoedkundige sielkundiges 

tydens 'n skoolgereedheidsevaluering. Op grond van inligting wat uit die 

literatuurstudie asook van die skoolgereedheidsevalueringslys verkry is, sal 

verwys word na terapeutiese tegnieke wat deur opvoedkundige sielkundiges 

gebruik kan word. Vir die omvang van hierdie studie sal slegs 'n paar 

terapeutiese tegnieke kortliks bespreek word en terapie met voorskoolse 

kinders sal nie in diepte oopgevlek word nie. 

Die onderhoud as navorsingsmetode word in hierdie ondersoek slegs as 

aanvullende navorsingsmetode tot die evalueringslys gebruik. Die 

onderhoude sal met die ouer en kleuterskoolonderwyseres van die 

proefpersone gevoer word, sodat die doel met die ondersoek verduidelik kan 

word en bykomende inligting aangaande die proefpersone aangeteken kan 

word. 'n Tweede onderhoud sal met die ouer en kleuterskoolonderwyseres 

gevoer word, waartydens terugvoer ten opsigte van die resultate van die 

evalueringslys verskaf sal word. 

Die opsomming en beplanning van die verloop van die studie word in Afdeling 

1. 7 beskryf. Alvorens die beplanning van die studie uiteengesit word, word 

daar in die volgende afdeling 'n kort omskrywing gegee van die belangrikste 

begrippe wat in hierdie ondersoek ter sprake sal kom. 

1.6 BEGRIPSVERKLARINGE 

Die volgende hoofbegrippe sal kortliks in hierdie afdeling beskryf word: 

o Emosionele gereedmaking. 

o Die "voorskoolse kind" en "ontwikkeling" van die voorskoolse kind. 

o Emosies van die voorskoolse kind. 

o Evaluering van emosionele vaardighede. 
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Hierdie begrippe sal in die onderskeie hoofstukke in diepte behandel word. 

Dit word hier net ter verheldering toegelig, omdat die begrippe telkens in die 

verhandeling gebruik gaan word. 

Die hoofbegrippe word vanuit die sielkundig opvoedkundige perspektief as 

volg toegelig: 

1.6.1 Emosionele gereedmaking 

Volgens Dupont (1994:37) is emosies nie kragte buite ons beheer nie, maar 

opinies wat ons handhaaf. Dupont {1994:2) se die volgende oor emosies: 

" ... when speaking of an emotion, I have in mind a number of affective 

reactions that have a logic in common". 

Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek (Labuschagne & Eksteen 1993:215) 

verklaar die word "gereedmaking" as klaarmaak of om voorbereidsels te tref. 

Volgens Van Zyl (1991:24) bepaal die affektiewe of emosionele stabilisering 

van die kind die ouderdom van die kind se skoolgereedheid, terwyl die 

emosionele dimensie van die kind die dimensie is waarop die ontwikkeling en 

wording van al die ander dimensies gebou is. Van Zyl (1991:28) meld dat die 

affektiewe (emosionele) sy van die kind bepalend is vir sy leer en 

ontwikkeling. "Emosionele gereedmaking" dui op die aanhelp of bevordering 

van emosionele aspekte. 

Die belangrikheid van emosionele gereedmaking kan dus nie oorbeklemtoon 

word nie. 

16 



Hoofstuk 1 Inleidende orientering 

1.6.2 Die voorskoolse kind en sy ontwikkeling 

Die begrip "voorskoolse kind'' verwys na die kleutertydperk van vyf tot ses 

jaar. Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek (Labuschagne & Eksteen 

1993:1051) verklaar die begrip ''voorskools" soos volg: " ... betreffende die 

tydperk of leeftyd voor die skoolgaan". Indien daar na die ''voorskoolse" kind 

verwys word, word die kind wat ses jaar oud is, ge"impliseer. Die voorskoolse 

tydperk is dus die jaar voordat die kleuter die formele onderwys betree. Die 

Verklarende Afrikaanse Woordeboek (Labuschagne & Eksteen 1993:340) 

verktaar die begrip "kind" soos volg: "afstammeling van menslike ouers, jong 

seun of dogter, jong onervare persoon". Indien daar in hierdie studie na die 

begrip ''voorskoolse kind" verwys word, word ' n jong sesjarige seun of dogter 

ge·impliseer. 

Figuur 1.3: 'n Skematiese voorstelling van die begrip 

"voorskoolse kind" 

Kleutertydperk 

5-6-jariges 

3-4-jariges Seniorgroepkleuters 

Juniorgroepkleuters 4-5-jari~es *Voorskoolse groep 

Middelgroepkleuters 
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By die voorskoolse kind vind snelle ontwikkeling en verandering plaas. 

Volgens Barnard (1987:115) beteken "ontwikkeling" die verandering vanaf die 

eenvoudige tot ingewikkelde saamgestelde vorme. Barnard meld dat 

ontwikkeling op die emosionele terrein beteken dat die kind al meer in staat is 

tot ingewikkelde handeling of geestesaktiwiteite. Aan die een kant hou 

ontwikkeling verband met die oorerwingsfaktore van die kind en aan die 

ander kant speel omgewingsfaktore 'n bepalende rol (Barnard 1987:115). 

Volgens Louw (1990:10-14) is die mens 'n veelsydige en komplekse wese en 

daarom ontwikkel verskillende aspekte op verskillende wyses teen 

verskillende tempo's en op verskillende leeftye. Dit is daarom noodsaaklik om 

verskillende terreine van ontwikkeling te onderskei, naamlik liggaamlike, 

kognitiewe, affektiewe, sosiale en sedelik-normatiewe ontwikkeling (Louw 

1990:11-14). Die bogenoemde begrippe sal kortliks individueel verklaar 

word, alhoewel die verskeie aspekte van ontwikkeling nie van mekaar geskei 

kan word nie. 

De Witt en Booysen (1994:11) verduidelik dat die fisieke of liggaamlike 

ontwikkeling van die kleuter op die fisiese groeitempo dui, asook op 

veranderinge in die liggaamsproporsie wat plaasvind. Fisiologiese 

veranderinge tree hier na vore. Liggaamlike ontwikkeling het volgens Meyer 

(1990:11) te make met die groei van die liggaam en veranderinge in die 

interne struktuur en funksionering van die liggaam. 

Die kognitiewe of intellektuele ontwikkeling hang volgens Louw (1990:11) ten 

nouste saam met die kleuter se sintuiglike waarneming, sy kommunikasie met 

ander mense en sy algemene vermoe om inligting te verwerk. Die kognitiewe 

of intellektuele ontwikkeling is volgens Louw (1990:254) afhanklik van die 

inligting wat kleuters deur hulle sintuie ontvang en op watter wyse hulle dit 
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interpreteer, hulle aktiwiteite, watter kennis aan hulle meegedeel word, en 

watter nuwe vaardighede hulle geleer word. Piaget (1980) beskou die mens 

se kognitiewe funksionering as 'n wyse van interaksie met die omgewing wat 

'n belangrike oorlewingsfunksie verrig (De Witt & Booysen 1994:12). 

Wat die affektiewe of emosionele ontwikkeling betref, meld Berk (1991:198) 

dat, alhoewel die basiese emosies reeds by geboorte teenwoordig is, die 

ontwikkeling daarvan as 'n geleidelike proses oor 'n geruime tydperk gesien 

moet word. Die meeste psigoloe is dit eens dat emosie meer as net gevoel 

behels, aangesien die hele organisme daarby betrokke is. Om emosioneel 

goed gebalanseerd te wees, moet die kind leer om sy emosies te kan beheer. 

Hy moet dus in staat wees om, voordat hy op prikkels wat emosionele 

reaksies kan uitlok, reageer, eers na te dink sodat die reaksie wat hy toon, op 

'n sosiaal-aanvaarbare wyse tot uiting kan kom (Mascolo & Griffin 1998: 153). 

Dit is eers na die verskyning van die populere werk van Goleman, Emotional 

Intelligence in 1996, dat 'n meer gebalanseerde beskrywing van die 

positiewe en negatiewe aspekte van emosionaliteit begin posvat het. Volgens 

Mascolo en Griffin (1998:114) word emosionele ontwikkeling gedefinieer as 

veranderinge in emosionele prosesse wat geassosieer word met 

ondervindinge of verouderingsverandering wat plaasvind as die persoon ouer 

word. Die veranderinge wat plaasvind tydens ontwikkeling, affekteer emosies 

as sulks. 

Sosiale ontwikkeling het volgens Louw (1990:13) te make met die 

veranderinge in die kleuter se verhoudings met ande-r mense, asook met die 

invloed wat die samelewing en spesifieke ander persone op die individu het. 

By sosiale ontwikkeling verwys "sosialisering" volgens Louw (1990:299) na die 

proses waardeur die individu leer om aan die morele standaarde, 

rolverwagtings en eise vir aanvaarbare gedrag in die betrokke samelewing te 

voldoen. 
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'n Besonder belangrike aspek van sosiale ontwikkeling is sedelik-normatiewe 

ontwikkeling, wat spesifiek te doen het met die verandering in die individu se 

beskouing oor wat reg en verkeerd is (Louw,1990:13). Die Freudiaanse 

teoriee voer aan dat morele ontwikkeling gebaseer is op die internalisering 

van ouerlike norme en waardes. Die normatiewe hou dus verband met die 

ontwikkeling van norme en waardes in die samelewing (De Witt & Booysen 

1994:32). 

Vervolgens word die begrip "emosies van die voorskoolse kind" van naderby 

beskou. 

1.6.3 Emosies van die voorskoolse kind 

Volgens De Witt en Booysen (1994:20) word emosie gedefinieer as 'n 

komplekse toestand van 'n organisme wat gekenmerk word deur die 

aktivering van die sentrale en outonome senuweestelsels, ingewandsreaksies 

en gevoelens soos vrees, woede, vreugde, angs, medelye en afkeer. Volgens 

Barnard (1987:127) betrek emosies die liggaam, psige en gees van die mens 

as geheel. Die gesin, wat gekenmerk behoort te word deur 'n verskeidenheid 

"gesonde verhoudinge", help die voorskoolse kind om ook op die affektiewe 

gebied toenemend te ontplooi. Die gesin maak dit vir die kind moontlik om te 

waag vanuit 'n veilige ruimte en hy bereik 'n stadium wanneer hy ook 

affektief gereed raak vir formele onderrig (Kapp 1990:192). 

1.6.4 Evaluering van emosionele vaardighede 

Die term "evalueer" word volgens die Afrikaanse Verklarende Woordeboek 

(Labuschagne & Eksteen 1993:180) verklaar as die proses van die waarde vas 

te stel of te bepaal. In die navorsing sal 'n emosionele skoolgereedheids

evalueringslys gebruik word om die "voorskoolse kind" vir emosionele 

skoolgereedheid te evalueer. 'n Waarde word vasgestel ten opsigte van die 
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basiese emosies van die voorskoolse kind, wat die emosionele 

skoolgereedheid saamvat. 

In die laaste afdeling van hierdie hoofstuk word die wyse waarop die studie 

aangepak sal word, uiteengesit en word daar 'n opsomming van die 

hoofstukindeling gegee. 

1.7 BEPLANNING VAN DIE STUDIE 

Voordat die empiriese ondersoek uitgevoer word, sal 'n literatuurstudie 

onderneem word waarin die klem geplaas word op die voorskoolse kind, die 

emosionele aspekte van die voorskoolse kind en hoe dit met emosionele 

skoolgereedheid verband hou. Diagnostiese en terapeutiese tegnieke met 

voorskoolse kinders wat nie emosioneel skoolgereed is nie, word in die 

literatuurstudie kortliks bespreek. 

In Hoofstuk 2 gaan 'n literatuurstudie onderneem word. Fasette wat spesifiek 

in Hoofstuk 2 behandel sal word, is die volgende: 

o 'n Bespreking van die wesenskenmerke van die psigiese lewe van die 

kleuter. Dit behels die algemene kenmerke van die kind waardeur 

opvoeding moontlik en noodsaaklik word. 

o 'n Bespreking van die belangrikste geestelike behoeftes van die 

voorskoolse kind. 

o Die ontwikkeling van die voorskoolse kind volgens die fasette van 

menswees wat deur die Sielkundige Opvoedkunde beskryf word, naamlik: 

• die fisieke ontwikkeling; 

• die kognitiewe ontwikkeling; 

1 die affektiewe of emosionele ontwikkeling; 

• die sosiale ontwikkeling; 
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• die sedelik-normatiewe ontwikkeling; 

o Belewing van emosies by die voorskoolse kind waar die klem op 

aangename en onaangename emosies val. 

o 'n Bespreking van die voorskoolse kind met sy basiese emosies vanuit 

sielkundig opvoedkundige perspektief: 

• Betekenisgewing van die voorskoolse kind. 

• Belewing van die voorskoolse kind. 

• Betrokkenheid van die voorskoolse kind. 

• Identiteitsvorming van die voorskoolse kind. 

• Selfaktualisering van die voorskoolse kind. 

o 'n Beskrywing van die relasies van die voorskoolse kind. 

a 'n Meting van emosionele skoolrypheid en skoolgereedheid en die 

selfstandigheidstake van die voorskoolse kind. 

Daar sal gepoog word om in Hoofstuk 3 vanuit die literatuur ten opsigte van 

voorskoolse emosionele gereedmaking die volgende onderwerpe aan te raak: 

o Definisies van emosie. 

o Teoriee oor emosies. 

o Die verband tussen emosionele intelligensie en skoolgereedheid. 

o Implikasies van emosionele skoolgereedheid vir die voorskoolse kind met 

spesiale verwysing na die basiese emosies volgens Plutchik (1980) .. 

o Enkele faktore wat die emosionele ontwikkeling van die voorskoolse kind 

be"invloed. 

Hoofstuk 4 word gewy aan die bespreking van algemene diagnostiese en 

terapeutiese tegnieke wat deur opvoedkundige sielkundiges gebruik kan word 

om 'n voorskoolse kind na emosionele skoolgereedheid te begelei. Die 
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integrasie van diagnose en terapie asook die voorwaardes vir terapie aan 

kinders word in Hoofstuk 4 kortliks aangeraak. Die doel met terapie aan 

voorskoolse kinders word uitgelig en die skakeling van ' n emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys(assesseringslys) met diagnose en terapie van 

voorskoolse kinders word in hierdie hoofstuk bespreek. In die omvang van 

hierdie studie word die terapeutiese program met voorskoolse kinders wat nie 

emosioneel skoolgereed is nie, nie in diepte behandel nie en alle resultate wat 

vanuit die terapeutiese program na vore kom, word nie in hierdie studie 

gemetd nie. Vir die omvang van hierdie studie word aanbevelings gemaak ten 

opsigte van die terapeutiese program wat opvoedkundige sielkundiges kan 

gebruik. 

Hoofstuk 5 sal hoofsaaklik gewy word aan die empiriese ondersoek by wyse 

van die implementering van navorsingsmetodes soos die onderhoud en die 

evalueringslys. Die resultate van die empiriese ondersoek sat in Hoofstuk 51 

behandel word. 

In Hoofstuk 6 sal 'n samevatting, bevindinge en aanbevelings uit die 

literatuurstudie asook uit die empiriese ondersoek uiteengesit word. 

Probleme wat tydens die ondersoek ondervind is, asook aspekte van die 

elemente wat verdere navorsing regverdig, sat genoem word. 'n Slotafdeling 

waarbinne die studie oorsigtelik beskou word, sat as afsluiting van Hoofstuk 6 

dien. 

1.8 TEN SLOTTE 

In hierdie hoofstuk is daar gepoog om orienterende agtergrondinligting 

aangaande die elemente te gee. In die volgende hoofstuk sal die 

omvangryke onderwerp, naamlik die voorskoolse kind van naderby beskou 

word. Onderwerpe rakende die voorskoolse kind, byvoorbeeld die kenmerke, 

basiese behoeftes, ontwikkeling, belewing van emosies, relasies en 
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selfstandigheidstake van die voorskoolse kind sal bespreek word. Hoofstuk 2 

sal klem le op die voorskoolse kind met sy basiese emosies vanuit sielkundig

opvoedkundige perspektief. 
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DIE VOORSKOOLSE KIND 

"As E.l.len Key bierdie 20ste eeu bestempe.l bet as die 
'eeu van die kind' , dan kan bier ste.l.lig beweer word 
dat die afge.lope twee dekades aan die voorskoo.lse 
kind beboort bet, vera.l vanwee die besef van die 
deurs.laggewende be.langrikheid van vroee stimu.lering" 

(Engelbrecht, Kok & Van Biljon 1982:44). 

2.1 INLEIDING 

n Hoofstuk 2 word daar gepoog om 'n beter begrip van die voorskoolse 

I kind, ten opsigte van bepaalde kenmerke, behoeftes, ontwikkelingstadia, 

asook basiese emosies te verkry. Met hierdie insig in gedagte, kan die 

voorskoolse kind begelei word tot volwassewording om sy volle potensiaal te 

aktualiseer. Die ideaal is dat elke kind sy volle potensiaal sat ontplooi. Die 

voorskoolse kind is in sy hulpeloosheid en afhanklikheid op volwassenes 

aangewese vir sy fisieke versorging, beskerming, veiligheid, ontwikkeling en 

wording. Deur volwassenes se betrokkenheid by die voorskoolse kind 

ontwikkel en groei hy nie net liggaamlik nie, maar bereik hy ook in sy 

affektiewe, kognitiewe, sosiale en normatiewe lewe volle aktualisering. In 

hierdie hoofstuk sal die wese en ontwikkelingstadia van die voorskoolse kind 

vanuit die sielkundig-opvoedkundige kategoriee van nader beskou word. Die 

behoeftes van die voorskoolse kind, asook die evaluering van sy skoolrypheid 

en sy skoolgereedheid sal onder bespreking kom. 
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Om die voorskoolse kind op sy weg na volwassewording te begryp, moet 

opvoedkundiges die wese van die kind begryp. Die wese van die kind is sy 

algemene kenmerke waardeur opvoeding moontlik en noodsaaklik word. Die 

kenmerke van die voorskoolse kind word vervolgens onder die loep geneem. 

2.2 KENMERKE VAN DIE VOORSKOOLSE KIND 

Elke ouer het 'n verantwoordelikheid om op doelbewuste en planmatige wyse 

rekening te hou met die kleuter se ontwikkelingsverloop - dit stel die ouer 

daartoe in staat ·om te weet op watter wyse die kleuter se psigiese lewe 

voltrek word. Volgens Nel, Swanepoel en Olivier (1990:2-3) moet die ouer 

kennis dra van die volgende wesenskenmerke van die psigiese lewe van die 

kleuter: 

o Die gedrag van die kleuter word gekenmerk deur egosentrisiteit, 

selfsugtigheid, koppigheid en eiewysheid. Die kleuter wil sy eie wil laat 

geld en sy eie individualiteit bewys. Die egosentrisiteits- en 

koppigheidsverskynsel dui daarop dat die kleuter 'n behoefte aan 

affektiewe steun het. 

o Die kleuter begin geleidelik uitbeweeg na die groter gemeenskap. Hy leer 

om horn by groter groepe kinders aan te pas en om horn daar te 

handhaaf. Kleuters openbaar uiteenlopende sosiale gedragsvorme. 

Sommige kleuters is spontaan en vriendelik, terwyl ander hulle onttrek en 

sku vir mense is. 

o Die kleuter is besonder gevoelsmatig ingestel. Die belewing van sy 

leefwereld word bepaal deur die emosies wat hy op daardie oomblik 

ervaar. 

o Die kleuter wil self iemand wees. Hy vorm 'n eie identiteit. Verskillende 

rolle word uitgetoets en hy identifiseer veral met sy ouers. 

o Gedurende hierdie tydperk neem spel en fantasie 'n belangrike plek in. 

"Deur spel leer die kleuter sowel sy eie as die moontlikhede van sy wereld 
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ken" (Crous 1984:35). Deur spel en verbeelding kan die kleuter 

uitdrukking gee aan sy emosies. 

o Die kleuter begin geleidelik selfstandig word. Hy distansieer in 'n mate 

van sy ouers en is bereid om 'n vreemde omgewing te eksploreer. 

a Die kindervraag neem 'n prominente plek in die lewe van die kleuter in. 

Deur vrae te vra, leer die kind homself, andere en sy leefwereld ken. 

Teen hierdie agtergrond is dit belangrik om te beklemtoon dat alle opvoeders 

en opvoedkundige sielkundiges die wese van die voorskoolse kind moet 

begryp alvorens die kind vir die formele onderrig gereed gemaak word. 

Die kenmerke van die voorskoolse kind hou ook nou verband met sy basiese 

behoeftes. In die volgende afdeling word die basiese behoeftes kortliks 

bespreek. 

2.3 BASIESE BEHOEFTES VAN DIE VOORSKOOLSE KIND 

Die kind leef vandag in 'n veeleisende tydperk, daar word eise aan horn 

gestel deur sy ouers, die skool en die samelewing. Die basiese behoeftes van 

die voorskoolse kind bly steeds dieselfde, maar dit sal aangepas moet word 

by die behoeftes en tempo van die tyd, sodat hy 'n staanplek kan vind in ons 

vinnig veranderende samelewing. Dit is uiters belangrik dat opvoeders moet 

let op die liggaamlike en emosionele behoeftes wat die voorskoolse kind 

voortdryf. Liggaamlike behoeftes is die van voedsel, kleding, ontspanning en 

higiene. Net soos die liggaamlike behoeftes aan byvoorbeeld voeding en 

kleding het die kind ook psigiese behoeftes waarin voorsien moet word. 

Gebrekkige voorsiening hierin lei tot gedragsprobleme (Salkind 1990:295). 

Vroee navorsing deur Avenant (1988) beklemtoon die geestelike behoeftes, 

die vernaamste waarvan volgens horn (1988) en Vorster (1991) vervolgens 

kortliks bespreek sal word. 
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CJ Behoefte aan aanvaarding 

Omdat niemand graag verwerp wil word nie, doen die kind soms 

onaanvaarbare dinge wanneer hy voel dat hy nie aanvaar word nie. Hy 

sal byvoorbeeld 'n ander kind seermaak of astrant wees jeens die 

onderwyseres om die bewondering van sy maats af te dwing. On

voorwaardelike positiewe aanvaarding versterk die liefdesamehorigheid en 

die kind se identifisering met die ouers (Vorster 1991:8). 

CJ Behoefte aan sukses 

Dit is vir elke kind belangrik om op die een of ander wyse sukses te 

behaal. Wanneer 'n kind aan voortdurende mislukkings in die preprimere 

skool onderwerp word, bou hy 'n weerstand teen skool op. Wanneer die 

onderwyseres vind dat wangedrag openbaar word weens 'n behoefte aan 

sukses, moet die kind stap vir stap gehelp word om op aanvaarbare 
' 

gebiede sukses te behaal (Grove & Hauptfleisch 1992:44). 

CJ Behoefte aan sekuriteit 

Dit is vir alle kinders belangrik om veiligheid, geborgenheid en sekerheid 

te belewe. Indien die kind onseker voel of aan stres onderwerp word, 

mag hy veiligheid in negatiewe gedragsvorme verkry (Avenant 1988:22). 

Daar moet aan die kind 'n lewensruimte geskep word wat hy as 'n eie 

ruimte, 'n toevlugsoord en 'n veilige hawe beleef en waarin hy homself 

kan wees en vind (Vorster 1991:7). 
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o Behoefte aan simpatie 

Elke kind het die behoefte om in 'n mate bejammer te word. Hy wil begrip 

van ander he en simpatieke behandeling ontvang. Huilerigheid, gedurige 

klagtes, pessimisme en 'n algemene bejammerenswaardige optrede deur 

die kind kan uitvloeisels wees van 'n gebrekkige voorsiening in die 

behoeftes aan simpatie(Vorster 1991:7). 

a Behoefte aan liefde 

Aile kinders het 'n groot behoefte aan liefde. Die kind wat verstote voel, 

sal op die een of ander wyse na liefde soek en dit dikwels ook op 

onaanvaarbare wyse van onderwysers en maats probeer afdwing. Die 

behoefte aan liefde is nou verbonde aan al bogenoemde behoeftes. 

Wanneer 'n kind voel dat hy nie aanvaar word nie, nooit sukses kan 

behaal nie, onveilig is en nie met simpatie bejeen word nie, glo hy dat 

niemand horn liefhet nie(Vorster 1991:8). 

Die doel van opvoeding is om die kind te begelei na volwassenheid. In 

hierdie begeleiding is bemoeienis met die kind gerig op sy ontwikkeling in 

totaliteit. Geen aspek van sy ontwikkeling kan belangriker as 'n ander geag 

word nie, want die kind is byvoorbeeld nie net 'n kognitiewe of net 'n 

affektiewe wese nie. Die kompleksiteit en veelsydigheid van menslike ont

wikkeling maak dit egter nodig om die verskillende terreine van ontwikkeling 

te onderskei en afsonderlik te bestudeer. Die fokuspunt van hierdie 

verhandeling is die voorskoolse kind. Dit is onmoontlik om in hierdie studie 'n 

breedvoerige uiteensetting met betrekking tot alle fasette van die voorskoolse 

kind se ontwikkeling te gee. 
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Die ontwikkeling van die voorskoolse kind volgens die fasette van menswees 

word kortliks ondersoek. 

2.4 ONTWIKKELING VAN DIE VOORSKOOLSE KIND 

Kennis in verband met die ontwikkelingsverloop van die kind is van kardinale 

belang vir die opvoeder omdat hy die kind graag na volwassenheid wit 

begelei. Om die perspektief van die Sielkundige Opvoedkunde toe te lig, kan 

verwys word na die fasette van menswees wat deur die Sielkundige 

Opvoedkunde beskryf word, naamlik: 

o Die fisieke 

a Die kognitiewe 

o Die affektiewe 

o Die sosiale 

o Die sedelik-normatiewe. 

Die verskillende fasette of wordingsaspekte(ontwikkelingsaspekte) van die 

kind word hier tematies bespreek, maar die onderlinge verweefdheid hiervan 

mag nooit uit die oog verloor word nie. Hierdie verweefdheid kan skematies 

voorgestel word soos in Figuur 2.1: 

Figuur 2.1: Die verweefdheid van die wordingsaspekte van die kind 
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Die ontwikkeling van die voorskoolse kind word vervolgens vanuit die fasette 

van menswees toegelig. 

2.4.1 Die fisieke ontwikkeling van die voorskoolse kind 

Die fisieke ontwikkeling van die voorskoolse kind het te make met die groei 

van die liggaam en veranderinge in die interne struktuur en funksionering van 

die liggaam (Meyer 1990:11). Gedurende die kleuterjare vind die fisieke groei 

stadiger plaas as gedurende die babajare. Hierdie groei behels veranderinge 

in lengte, massa, liggaamsproporsies, spier- en beengroei, tande, die sentrale 

senuweestelsel en sintuie (Louw 1990:245). Die fisieke ontwikkeling van die 

voorskoolse kind word vervolgens bespreek. 

a Lengte en massa 

Die gemiddelde massatoename tydens die kleuterjare is 1,8 tot 2,6 kg per 

jaar en die gemiddelde toename in lengte is ongeveer 7 tot 9 cm per jaar 

(De Witt & Booysen 1994:11). 

a Liggaamsproporsies 

Volgens die vroee navorsing van Van der Westhuizen (1989:6) is 

veranderinge in liggaamsproporsies tydens die kleuterjare baie opvallend. 

Die mollige voorkoms verdwyn teen ongeveer vierjarige ouderdom as 

gevolg van been- en spiergroei. 

Namate been- en spiergroei plaasvind, rek die liggaam geleidelik. Die 

skelet van die kleuter ontwikkel toenemend en hy leer om sy liggaam te 

gebruik en te beheer. Al hoe meer van die kraakbeen in sy liggaam 

verander in been en die bene word harder. Na vier jaar ontwikkel die 
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spiere baie vinnig en op vyf jaar kan ongeveer 75% van die kind se massa 

aan spierontwikkeling toegeskryf word (Louw 1990:245). 

o Tande 

Die kleuter verloor sy tydelike tande teen die einde van die kleuterfase. 

Teen die einde van die kleuterjare het die kind gewoonlik al een of twee 

permanente voortande (Van der Westhuizen 1989:6). 

o Sentrale senuweestelsel 

Tydens die kleuterjare vind die ontwikkeling van die brein en 

senuweestelsel vinniger as die meeste ander liggaamstelsels plaas. Teen 

sesjarige ouderdom het die brein al ongeveer 90°/o van sy totale volwasse 

gewig bereik. Die ontwikkeling van die serebrale korteks is ook aansienlik 

tydens hierdie stadium. Mielinering van senuweevesels vind verder tydens 

die kleuterjare plaas, wat meehelp om die oordrag van senuwee-impulse 

meer effektief te maak (Louw 1990:247). 

o Sintuie 

Die sintuiglike ontwikkeling van die voorskoolse kind is belangrik, 

aangesien hierdie kind nog baie sensories aan sy wereld gebonde is. Hy 

leer deur dit wat hy sien, hoor, voel, ruik en proe. Sy oogbol is op 

sesjarige ouderdom nog nie volkome ontwikkel nie, wat dikwels tot 

versiendheid by die voorskoolse kind lei (Du Toit & Kruger 1991:72). 

Uit die voorafgaande wil dit voorkom asof kleuters se aanleer van nuwe 

vaardighede be"invloed word deur hulle liggaamlike gereedheid vir bepaalde 

aktiwiteite. Dit blyk dat hierdie liggaamlike gereedheid 'n belangrike kriterium 
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vir skoolgereedheid is. 'n Volledige skoolgereedheidsevaluering behoort ook 

die fisieke ontwikkeling van die voorskoolse kind van naderby te beskou. 

In die koerantberig van Swanepoel (Die Volksblad, 19 September 2000:3) 

toon Vermeulen dat kinders wat te jonk skool toe gestuur word, kleiner as hul 

maats is, wat hulle die teikens van boelies kan maak. Dit blyk dat 'n 

liggaamlike gereedheid afgewag behoort te word. Vervolgens verskuif die 

klem na die kognitiewe ontwikkeling van die voorskoolse kind. 

2.4. 2 Die kognitiewe ontwikkeling van die voorskoolse kind 

Die voorskoolse kind se kognitiewe ontwikkeling dui op aspekte en funksies 

wat verband hou met denke en idees, dit wil se met alle aspekte van sy 

kenvermoe (Meyer 1990:11). Vir horn het alle dinge wat beweeg, lewe. Die 

voorskoolse kind op die ouderdom van ses jaar sal volgens Piaget (1969) (in 

Du Toit & Kruger 1991:83) in die pre-operasionele kognitiewe 

ontwikkelingsfase verkeer. In die pre-operasionele fase sal die voorskoolse 

kind waarna in die studie verwys word, in die stadium van intu"ttiewe denke 

(4-7 jaar) verkeer. Hierdie fase word nie beskou as 'n stadium van versnelde 

kognitiewe ontwikkeling nie, maar as 'n tydperk van konsolidering. In hierdie 

tase baseer die kind sy denke op intu"isie en nie op logika nie. Die kleuter 

verstaan nog nie die konsep konservasie nie, met ander woorde dat sekere 

eienskappe soos volume, lengte en massa konstant bly ten spyte van 

transformasies of veranderinge wat dit ondergaan. So kan hy byvoorbeeld 

nie verstaan dat die hoeveelheid water konstant bly as dit van 'n kort, wye 

houer na 'n langer en smaller houer oorgegooi word nie. Die voorskoolse 

kind redeneer dat die vlak van die water nou hoer is en dat daar daarom 

meer water moet wees. Sy logika kan nie seevier nie, aangesien sy denke 

nog onvolledig is. Hy sentreer sy aandag slegs op hoogte en neem nie wydte 

in ag nie. Voorts baseer hy sy intuitiewe gevolgtrekkings hoofsaaklik op sy 

direkte waarneming. Net so sukkel die kleuter om konstantheid in lengte en 
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massa te verstaan indien die aanvanklike leidrade verander word (Du Toit & 

Kruger 1991:83). Op hierdie stadium is dit vir die kleuter makliker om te 

onthou as inligting in kategoriee saamgegroepeer is. 

Volgens Piaget (1953) (in Shaffer 1996:63) is die voorskoolse kind 

egosentries, wat beteken dat hy dink ander mense die wereld op dieselfde 

manier sien as wat hy dit doen. 'n Volledige skoolgereedheidsevaluering 

behoort ook die kognitiewe dimensie van die voorskoolse kind in oenskou te 

neem. Kognitiewe gereedheid word volgens Pretorius (1993: 14) verkry 

wanneer die voorskoolse kind selfstandigheid bereik het om die taak wat die 

skool van horn vereis met minimum spanning en inspanning te kan verrig. 

2.4.3 Die affektiewe ontwikkeling van die voorskoolse kind 

Die ontwikkeling van die kind se gevoelsbelewinge bepaal sy betrokkenheid of 

onbetrokkenheid by komponente van sy wereld, sowel as die kwaliteit van 

betekenis wat hy toeken, relasies wat hy vorm en dan ook die leefwereld wat 

hy vir homself konstitueer (Du Toit & Kruger 1991:55). Die relasies van die 

voorskoolse kind sal in Afdeling 2.7 bespreek word. Alhoewel die basiese 

emosies reeds by geboorte teenwoordig is, moet die ontwikkeling daarvan as 

'n geleidelike proses oor 'n geruime tydperk gesien word. Emosies kleur ons 

lewens en die belangrikheid daarvan word deur Mascolo en Griffin (1998:109) 

beklemtoon: "Emotions are not entities that reside in brain or behavior, they 

are processes that evolve from the interdigitating impact of organism and 

environment on each other". Die affektiewe komponent van die kleuter se 

psige is van wesenlike belang vir sy totale ontwikkeling: "Die affektiewe 

onderle die ontplooiing van die kind as persoon, as volwasse wordende, en so 

ook elke aspek van sy persoonswees" (Solms 1990: 187). 

Die voorskoolse kind is nog sterk emosioneel verbind aan sy omgewing en sy 

uiting van emosies soos liefde, woede, vreugde, frustrasie en angs toon 
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daarom die intense belewing daarvan. Soos wat die kleuter egter ouer word, 

neem die intellek toenemend oor om sodoende die affektiewe te kontroleer. 

Dit blyk dat emosionele of affektiewe ontwikkeling 'n voorvereiste vir 

skoolgereedheid behoort te wees. Die voorskoolse kind se gemoedslewe is 

egter nog labiel (Du Toit & Kruger 1991:86). 

Die bekende Deense sielkundige, Erikson (in Berk 1991:12; Woolfolk 1990:80) 

kan as een van die belangrikste teoretici op die gebied van sosio-emosionele 

ontwikkeling beskou word. Sy teorie in verband met die psigo-sosiale fases in 

die ontwikkeling van die kind se affektiewe en sosiale lewe impliseer kortliks 

dat daar agt fases of krisisse in die mens se lewe is waarin sy ervarings 

spesifieke aanpassings vereis. Die wyse waarop die individu die aanpassings 

verwerk, sal sy hantering van die volgende fase van sosio-emosionele 

ont:Wikkeling be"invloed. Erikson (in Berk 1991:12; Woolfolk 1990:80) verdeel 

die emosionele of affektiewe ontwikkeling van die kind in die volgende fases: 

o Die ontwikkeling van basiese vertroue in teenstelling met wantroue (0-1 

jaar). 

o Die ontwikkeling van outonomie in teenstelling met twyfel en skaamte (1-

2 jaar). 

o Die ontwikkeling van inisiatief in teenstelling met skuld (3-6 jaar). 

Skematies kan die emosionele of affektiewe ontwikkeling van die kind as volg 

voorgestel word: 
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Figuur 2.2: Erikson se stadia in die sosio-emosionele ontwikkeling 

van die klein kind 

0-1 jaar 

'n Belewing van 
basiese vertroue in 
teenstelling met 'n 
belewing van 
basiese wantroue. 

1-2 jaar 

'n Belewing van 
outonomie in 
teenstelling met 'n 
belewing van 
vertwyfeling en 
skaamte. 

: voorsko6t5e :kind· : · : · : : 
: 3~~ J~r. : : : : : : : : : : : : : : : : : 
. )1:~1~ir'.lg:v~n ·: ·: ·: ·: · 
: i~i$i~ti¢fJn: t~~n$t~l~ng · : 
. :m~~ ~~ ·l?e!~i!19 .van. : . : . 
·skuld .. ·. ·.· .·.·.·. · .·. ·.· 

Vir die omvang van hierdie studie word slegs die emosionele fase van 3-6 

jaar wat op die voorskoolse kleuter van toepassing is, bespreek. Volgens 

Erikson sal die voorskoolse kind, op die ouderdom van ses jaar (Berk 

1991:12, Woolfolk 1990:80) in die fase van ontwikkeling van inisiatief in 

teenstelling met skuldgevoel wees (Louw 1990:60). Dit behels dat die 

voorskoolse kind met al sy nuutgevormde vaardighede ook 'n gevoel van 

eiewaarde en persoonlike bemeestering ontwikkel op sy weg na 

volwassenheid. Volgens Erikson (1963) {soos aangehaal in Berk 1991: 12; 

Woolfolk 1990:80) is die belangrikste taak van die kleuter in hierdie stadium 

om inisiatief aan die dag te le en skuldgevoelens te bekamp. Vanwee grater 

bewegingsvryheid word die kleuter in onbekende situasies gedompel waarin 

hy soms die neergelegde reels in sy opvoedingsituasie oortree. Dit laat horn 

skuldig en onseker voel en die ondersteuning van sy opvoeders is nou 

belangrik om inisiatief en doelgerigtheid aan te kweek en te versterk (De Witt 

& Booysen 1994:23). Volgens Shaffer (1996:52) sal die voorskoolse kind in 

die psigo-sosiale krisis naamlik inisiatief teenoor skuldgevoel 

verantwoordelikhede ver bo sy kapasiteit van hantering aanvaar. Sulke 

kinders onderneem doelwitte wat in konflik is met die van hul ouers en die 

konflik laat hul skuldgevoelens openbaar. Net voor skooltoetrede is die kind 
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se gevoelsuitinge egter gewoonlik reeds beheers en kom woede-uitbarstings 

min voor. Gedurende die voorskoolse jare is die kind se emosies hoofsaaklik 

op sy ego en sy eie behoeftes en welsyn gerig. Hy is dus egosentries 

georienteerd en kan nog nie ander se standpunte insien of aanvaar nie. 

Namate die kind die middelkinderjare nader, openbaar hy geleidelik empatie. 

Hy begin dus eerstens ander persone se emosionele reaksies waarneem, 

onderskei en benoem en tweedens ook meevoel en daarop reageer. Die 

skooltoetreder begin met ander woorde pro-sosiale gedrag openbaar. Die 

voorskoolse tydperk is belangrik vir die vaslegging van emosionele 

reaksiepatrone en kontrole oor emosies. Oit blyk dat kontrole of beheer oor 

emosies 'n voorvereiste vir emosionele skoolgereedheid is. Wanneer die vyf

of sesjarige kind tot die primere skool toetree, is hy normaalweg reeds 

emosioneel goed aangepas, hoewel emosies van die kleuterfase nog na vore 

kom (Van den Aardweg & Van den Aardweg 1988:15-16). Dit wil voorkom 

asof daar 'n mate van· emosionele aanpassing nodig is om emosioneel 

skoolgereed daarna te kan uitsien. 

Soos kinders se intellektuele vermoens, fisiese en motoriese vaardighede en 

bewustheid van hulle omgewing toeneem, leer hulle emosionele reaksies en 

patrone aan ooreenkomstig hulle ontwikkelingsvlak en ondervinding (Pretorius 

1993:26). 

Die sosiale ontwikkeling van die voorskoolse kind word vervolgens in oenskou 

geneem. 

2.4.4 Die sosiale ontwikkeling van die voorskoolse kind 

Sosiale ontwikkeling behels volgens De Witt en Booysen (1994:24) die 

ontwikkeling van die kind se behoefte aan menslike kontak, sowel as sy 

sosiale vaardighede. Die sosiale ontwikkeling van die kind dui volgens Du Toit 

en Kruger (1991:94) op 'n proses waardeur hy leer om aan morele 
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standaarde, verwagtinge en eise vir aanvaarbare gedrag te voldoen. Die 

kleuter se sosiale ontwikkeling vereis ook die vasle van ' n basiese vorm van 

gewete. Sy ouers dien natuurlik nog as vennote in die gewete, maar daar is 

reeds tekens van ,die vorming van die gewete. Daar ontwikkel 'n mate van 

inisiatief en begrip vir die medemens, veral die portuurgroep. Die kleuter 

beleef 'n intense hunkering na aanvaarding, erkenning, toegeneentheid en 

agting van ander teenoor horn, terwyl hy verwerping of straf tot elke prys 

probeer vermy. Deur "sosialisering" kom die kind in interaksie met ander 

mense en leer hy om dieselfde waardes en gedragsnorme na te streef. In die 

nastreef le hy hierdie waardestelsel in sy persoonlikheid vas (Shaffer 

1996:423-424). Deur oorerwing het die kleuter ook 'n spesifieke 

temperament wat te make het met sy emosionaliteit, aktiwiteit, impulsiwiteit 

en neiging tot geselligheid. Alhoewel die basiese emosies vasgestel is, kan 

sosialisering 'n matige wysiging bewerkstellig sodat die kind sy emosies 

gedeeltelik bedwing uit vrees dat sy vrylike uiting daaraan sy medemens sal 

vervreem. Sonder spel is die kleuter se sosiale wording ondenkbaar. In sy 

speletjies ke>mmunikeer hy met sy maats en word hy tot medemens geslyp en 

gevorm. Deur spel ontwikkel hy vaardighede, bevredig hy sy 

nuuskierigheidsdrang en vervul hy spesifieke rolle. 

Die eksterne faktore wat betrokke is by die sosialisering van die voorskoolse 

kind sluit onder meer in die direkte be"invloeding deur ouers en die gesin. 

Namate die kind ouer word, speel tydgenote en die klel,!terskool ook 'n rol. 

Die temperament van die voorskoolse kind is een van die interne faktore wat 

bepaal hoe die kind op sosialiseringsaksi~s deur andere sal reageer. Geslag 

en intellektuele vermoens sal ook die sosialiseringsproses be"invloed. Die 

dogter word in sekere opsigte anders gesosialiseer as die seun en daar sal 

verwag word dat sy eerder met 'n pop as met 'n geweer sal speel. Verder 

kan intellektuele vermoens onder andere bepaal hoe vinnig sekere 

vaardighede aangeleer kan word (Louw 1990:300). 
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Figuur 2.3 gee 'n geheelbeeld van die verskillende interne en eksterne faktore 

wat by die sosialisering van die voorskoolse kind betrokke is (Louw 

1990:299). Die faktore wat 'n rol by sosialisering speel, kan skematies as 

volg voorgestel word: 

Figuur 2.3: Skematiese voorstelling van faktore wat 'n rol 

by sosialisering speel 

Morele waardes 
~ 

KLEUTERSKOOL 

Spelaktiwiteite ~ 

OUERS EN GESIN 

KLEUTER 

~ } Intelligensie . Interne 
Temperament eienskappe 

Sosiaal } Aspekte van 
Moree I ontwikkeling 
Emosioneel 

TELEVISIE 

Tradisies/norme 

PORTUURGROEP 

Algemene 

aktiwiteite 

Deur middel van die sosiale ontwikkeling van die voorskoolse kind ontstaan 

pro-sosiale gedrag wat gekenmerk word deur positiewe sosiale interaksie. Dit 

omsluit onder andere samewerking, hulpvaardigheid en 'n bereidwilligheid om 

te gee (Louw 1990:301-302). Die vermoede betaan dat pro-sosiale gedrag 

noodsaaklik is vir skoolgereedheid, aangesien samewerking in die primere 

skool 'n voorvereiste is. Die voorskoolse kind behoort ook as deel van die 

sosiale ontwikkeling homself te kan losmaak van sy ouers; 'n bereidheid te 

toon om met ander kinders te meng en relasies te vorm; mededeelsaam en 

hulpvaardig te wees; en 'n aanduiding van 'n positiewe selfbeeld te toon 

alvorens hy die formele skool kan betree en as sosiaal skoolgereed daar kan 

uitsien (De Witt & Booysen 1994: 167). 
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Veivolgens verskuif die klem na die sedelik-normatiewe ontwikkeling van die 

voorskoolse kind. 

2.4.5 Die sedelik-normatiewe ontwikkeling van die voorskoolse kind 

'n Kind word nie gebore met die wete van wat reg en verkeerd is nie. Hy 

beskik wel oor die potensiaal om te leer om sedelik, eties en godsdienstig te 

oordeel. Ouers voed hulle kinders op ooreenkomstig hulle eie beskouinge oor 

die lewe, goed en kwaad, en wat waardevol en waardeloos is (De Witt & 

Booysen 1994:32). 

Die twee navorsers wat volgens Papalia en Olds (1990:421) beskou word as 

die psigoloe wat die grootste bydrae tot die studie van die morele 

ontwikkeling van die kind gelewer het, is Jean Piaget en Lawrence Kohlberg. 

Vroee navorsing van Piaget (1932:18) voer aan dat daar 'n bepaalde volgorde 

is waarin die morele ontwikkeling van die kind plaasvind en dat daar 'n 

verband tussen morele en kognitiewe ontwikkeling bestaan. Volgens Piaget 

(1932:18) verkeer die voorskoolse kind in die fase van heteronome moraliteit. 

Kinders beskou reels nou as onveranderbaar en heilig, as verlengstukke van 

'n hoer outoriteit soos die ouers of selfs God. Hulle gebruik reels as riglyne 

vir aanvaarbare gedrag en glo ook dat die oortreding van reels gestraf 

behoort te word. Verder is hulle nie in staat om versagtende omstandighede 

by die oortreding van 'n reel in aanmerking te neem nie (Papalia & Olds 

1990:421, 422). 

Volgens Kohlberg (1975) (in De Witt & Booysen 1994:33) gaan kinders deur 

sekere fases van morele ontwikkeling namate hul kognitiewe vaardighede 

ontwikkel. Die voorskoolse kind verkeer volgens horn in die pre

konvensionele vlak van morele ontwikkeling wat uit die volgende twee stadia 

bestaan: 
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o Straf en gehoorsaamheidsorientering: Die kind gehoorsaam reels om straf 

te vermy. 

o Na"iewe hedonistiese en instrumentele orientasie: Die kind gehoorsaam 

reels om belonings of gunste te verkry (Kohlberg in De Witt & Booysen 

1994:33). 

Net voor skooltoetrede ontwikkel die kind gewoonlik 'n redelike sin vir 

verantwoordelikheid, raak hy al meer selfstandig en word hoflikheidsge

woontes aangeleer. Pligsbesef, waardering en respek vir ander mense en die 

natuur word geleidelik ontwikkel. Gedurende normatiewe ontwikkeling speel 

dissipline en sinvolle kommunikasie 'n belangrike rol (Du Toit & Kruger 

1991:100). Dit blyk dat die voorskoolse kind oor 'n mate van sedelik

normatiewe ontwikkeling moet beskik alvorens hy die skool betree. Die 

verantwoordelikheidsbesef wat voorskoolse kinders ontwikkel, le ten 

grondslag hiervan en is noodsaaklik vir skoolgereedheid. 

In hierdie afdeling is die fisieke, kognitiewe, affektiewe, sosiale en sedelik

normatiewe ontwikkeling van die voorskoolse kind kortliks bespreek. Die kind 

se ontwikkeling in sy voorskoolse jare dien as die grondslag vir sy 

ontwikkeling in latere fases van sy lewe. Daarom se Moore en Moore 

(1977:9) tereg: "A sound body and stable emotions provide a strong 

foundation for mental and social maturity. Without this soundness and 

stability, the child will not realize his greatest potential". 

In hierdie verhandeling val die klem op die emosionele lewe van die 

voorskoolse kind. Vervolgens sal gekyk word na die belangrikste emosies wat 

voorskoolse kinders ervaar, asook die wyses waarop dit openbaar word. 
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2.5 BELEWING VAN EMOSIES DEUR DIE VOORSKOOLSE KIND 

Die kleuter se affektiewe belewing word gekenmerk deur aangename 

(positiewe) gevoelens soos liefde, vreugde en blydskap, asook deur 

onaangename (negatiewe) gevoelens soos jaloesie, angs en vrees (Piaget 

1932:123). Die opvoeder kan deur toereikende affektiewe begeleiding die 

kleuter se gevoelslewe stabiliseer sodat hy op positiewe wyse betekenis aan 

sy omringende wereld kan gee. Aldus Solms (1990:188) blyk dit dus dat 'n 

stabiele gevoelsontplooiing die kleuter se ganse uitgaan na die werklikheid 

raak en aan die basis van sy lewenshouding en belewenisingesteldheid le. 

Die navorsing van Plutchik (1980) word vandag nog as 'n standaardwerk oor 

emosies aanvaar. Plutchik (1980) onderskei tussen agt basiese emosies, wat 

verdeel word in aangename of positiewe en onaangename of negatiewe 

emosies. Om hierdie agt basiese emosies beter te begryp, word die basiese 

emosies vervolgens gedefinieer 

1:1 Liefde en aanvaarding 

Die Collins Woordeboek (1994:923) se definisie van "liefde" is kort en 

kragtig, naamlik "Liefde is om 'n groot toenadering en affeksie te he vir ... ". 

Die begrip "aanvaarding" is volgens Labuschagne en Eksteen (1993:12) die 

uitvloeisel van liefde, asook die aanvaarding om pligte te onderneem. Die 

Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) (Odendal & 

Gouws 2000:11) beskryf die begrip "aanvaarding" as aanneem en besit neem 

van iets. 
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a Vreugde 

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) (Odendal 

et al. 2000:1330) beskryf die emosie van "vreugde" as 'n groot blydskap en 

die oorsaak van geluk. Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek 

(Labuschagne & Eksteen 1993:1058) sluit hierby aan en toon aan dat 

vreugde groot blyqskap en plesier is. 

a Nuuskierigheid/verwagting 

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) (Odendal 

et al. 2000:749), asook die Verklarende Afrikaanse Woordeboek 

(Labuschagne & Eksteen 1993:556) beskryf nuuskierigheid as 'n toestand van 

nuuskierig wees en brandend om te weet. Die Verklarende Afrikaanse 

Woordeboek (Labuschagne & Eksteen 1993:1021) sluit hierby aan en beskryf 

"verwagting" as ' n handeling om te verwag, 'n emosie wat saamhang met 

hoop. 

a Woede 

Die basiese emosie van "woede" word deur die Verklarende Handwoordeboek 

van die Afrikaanse Taal (HAT) (Odendal et al. 2000: 1375) beskryf as 'n sterl< 

gevoel wat by 'n mens gewek word wanneer jy beledig of veronreg is of 

wanneer jy wreedheid of onreg sien plaasvind. Saam met woede hang ook 

die handeling om te raas en tekere te gaan. Die Collins Woordeboek 

(1994:625) sluit by bogenoemde stelling aan deur woede te beskryf as 

uitermatig kwaad te wees. 
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o Vrees 

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) (Odendal et 

al 2000: 1330) beskryf vrees as angs, asook om te skrik en 'n gevoel van 

afkeer te toon. 

o Angs 

Angs word deur die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal 

(HAT) (Odendal et al 2000:47) beskryf as 'n gevoel van benoudheid, 

onveiligheid en onsekerheid. 

o Hartseer 

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) (Odendal et 

al 2000:365) beskryf die basiese emosie van hartseer as 'n diep, griewende 

leed of innige verdriet. Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek (Labuschagne 

& Eksteen 1993:254) sluit hierby aan deur hartseer as droefheid en sielesmart 

te beskryf. 

o laloesie 

Jaloesie as basiese emosie word beskryf as afgunstigheid en gaan gepaard 

met afguns [Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT) 

(Odendal et al. 2000:485)]. 

Vervolgens sal gekyk word na die belangrikste emosies wat voorskoolse 

kinders ervaar, asook die wyses waarop dit getoon word. Daar kan onder 

meer tussen die volgende aangename of positiewe gevoelens onderskei word: 
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2.5.1 Aangename of positiewe gevoelens 

2.5.1.1 Die emosie van liefde en aanvaarding 

Liefde is seker die belangrikste van alle emosies en ook onontbeerlik vir die 

kleuter se totale ontwikkeling. Liefdevolle uitinge word uitgeken aan vasdruk, 

streel, soen en 'n algemene toestand van tevredenheid en ontspannendheid, 

terwyl gevoelens van affeksie ook soms in woorde uitgedruk word (Vrey 

1979:77). Affeksie hou verband met die behoefte "om te behoort'' en "om by 

ander te wees" (Kapp 1990:115). Die toereikende ontwikkeling van die 

kleuter word medebepaal deur sy belewing van 'n gevoel van geborgenheid. 

Ouers moet tuis 'n liefdevolle gevoelsatmosfeer skep wat die kleuter as veilige 

hawe of geborgenheidsruimte kan beleef, ten einde sy wereld met 

selfvertroue te eksploreer (Blecher-Sass 1997:12). 

2.5.1.2 Die emosie van vreugde 

In gelukkige omstandighede is vreugde deel van die kleuter se daaglikse 

leefwereld. Dit wek blydskap, tevredenheid en geluk wat as basis dien vir die 

vorming van 'n positiewe selfkonsep. Vreugde word ook geuiter deur 

motoriese aktiwiteite soos hardloop, spring, rol en handeklap (Van den 

Aardweg & Van den Aardweg 1988: 16). 

Vrey (1979:78) asook Van den Aardweg en Van den Aardweg (1988:16) 

beklemtoon dat die kleuter vreugde ervaar wanneer hy sy maats oortref of 

wanneer hy sukses behaal. 'n Kind geniet erkenning om geprys te word en 

waardering. So sal die eerste sukses wat 'n kind met intellektuele take soos 

lees en reken behaal, 'n bron van groot vreugde en plesier wees. Aangename 

emosies soos liefde, aanvaarding en vreugde is nie alleen essensieel vir die 

kind se gesonde wording nie, maar is ook 'n aanduiding van en verhoog die 

kind se belewing van veiligheid en geborgenheid (Vrey 1979:78). 
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2.5.1.3 Die emosie van verwagting/nuuskierigheid 

Kinders is intens nuuskierig omtrent hulle eie liggame sowel as hulle 

leefwereld. Deur middel van sensomotoriese eksplorasie en die stel van 

eindelose vrae, probeer hulle om hul nuuskierigheid te bevredig (De Witt & 

Booysen 1994: 23). 

Vervolgens word die klem verskuif na die onaangename of negatiewe 

gevoelens naamlik woede, vrees, angs, hartseer en jaloesie. 

2.5.2 Onaangename of negatiewe gevoelens 

Onaangename of negatiewe gevoelens vorm deel van die daaglikse leefwereld 

en daarom moet die kleuter gesteun word om dit te aanvaar en te verwerk. 

2.5.2.1 Die emosie van woede 

Woede is een van die emosies wat algemeen by voorskoolse kinders 

voorkom. Die kleuter gee uiting aan woede deur aggressief op te tree. 

Woede word in situasies beleef waarin die kind gestrem of gedwarsboom 

voel, dus situasies wat frustrasie by die kind veroorsaak (Vrey 1979:77). 

Woede ontstaan gevolglik uit die kind se onvermoe om homself of sy 

omgewing te beheer omdat hy nie oor voldoende fisiese, intellektuele en 

sosiale vaardighede beskik nie. As hy daarom misluk in sy poging om 'n doel 

te bereik of 'n behoefte te bevredig, enersyds weens onvermoe of andersyds 

weens dwarsboming, word hy kwaad omdat hy gefrustreerd is (Van den 

Aardweg & Van den Aardweg 1988:21). 
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2.5.2.2 Die emosie van vrees 

Vrees kom algemeen by kleuters voor. Vrese kan verskillende vorme van 

manifestering aanneem. Kleuters koester onder andere vrees vir donker, 

hysbakke, sekere diere, vreemdelinge, skeiding en om alleen te wees. Vrees 

kom skielik en onverwags voor: "... an important characteristic of all fear 

stimuli is that they occur suddenly and unexpectedly, the child has little 

opportunity to adjust to them" (Bukatko & Daehler 1992:198). Kindervrese 

kan nie vermy word nie en ouers moet dit as 'n normale aspek van 

ontwikkeling aanvaar en die kleuter help om dit te verwerk. 

2.5.2.3 Die emosie van angs 

Terwyl vrees afkomstig is van 'n objektiewe gevaar of 'n denkbeeldige gevaar, 

ontstaan angs vanwee die voorstelling van 'n subjektiewe toestand wat 

moontlik maar op daardie oomblik nie werklik is nie. Volgens Vrey (1979:77) 

verskyn angs daarom gewoonlik eers met die aanvang van die skooljare en 

strem dit dikwels die kind se waaghouding en eksplorasie. 

2.5.2.4 Die emosie van hartseer 

Hartseer is die teenoorgestelde van vreugde en geluk. 

naamwoorde wat hiermee korrespondeer, is die volgende: 

o Huilerig 

o Bedroef 

o Seergemaak 

o In pyn verkeer 

o Verras wees. 
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Hierdie emosie kom nie baie algemeen by jonger kinders voor nie, omdat 

ouers hulle gewoonlik beskerm teen situasies wat dit veroorsaak. Verdriet en 

hartseer word gewoonlik veroorsaak deur die verlies van 'n kondisie (Plutchik 

1991:92-93). 

2.5.2.5 Die emosie van jaloesie 

Jaloesie hou altyd verband met 'n sosiale situasie waartydens die kleuter 

byvoorbeeld 'n verlies aan liefde ervaar. Kleuters gee enersyds op 'n direkte 

wyse uiting aan hul jaloesie deur aggressiewe gedrag en andersyds op 'n 

indirekte wyse deur byvoorbeeld regressie na 'n longer gedragspatroon 

(Hurlock 1980:204). Volg~ns Barnard (1987:144) is jaloesie nie aangebore 

nie, maar is dit 'n vrug van ons opvoeding en omgewing en is dit 'n baie 

algemene reaksiewyse van alle mense. Jaloesie is altyd op 'n persoon gerig. 

Vervolgens word die agt basiese emosies volgens Plutchik (1980:23) 

skematies voorgestel: 

48 



Hoofstuk 2 

Figuur 2.4: Die basiese emosies wat 
die voorskoolse kind beleef 

EJ Aangename of positiewe emosie 

i:z'.I Onaangename of negatiewe emosie 

Bron: Plutchik (1980:123) 

Die voorskoolse kind 

Bogemelde basiese emosies van die voorskoolse kind is op 'n bondige wyse 

toegelig. Die basiese emosies sal weer in Hoofstuk 3 van naderby bekyk 

word wanneer die basiese emosies met die implikasies van emosionele 

skoolgereedheid in verband gebring word. In Afdeling 2.6 sal die basiese 

emosies van die voorskoolse kind by die kategoriee in die Sielkundige 

Opvoedkunde betrek word. 
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2.6 DIE VOORSKOOLSE KIND MET SY BASIESE EMOSIES VANUIT 

SIELKUNDIG-OPVOEDKUNDIGE PERSPEKTIEF 

Gedurende 'n kind se lewensjare voed sy ouers horn op. Vanwee die 

omvang en gespesialiseerde aard van hierdie taak word dit oorgedra op 

onderwysers en ander vakspesialiste wat die kind ten goede moet be"invloed, 

geestelik selfstandig moet maak en help bekwaam vir die selfstandige en 

behoorlike verrigting van sy lewenstaak. Die kind het die opvoeder se hulp en 

steun nodig om op sy weg na volwassenheid. Die kind word ook dikwels 

gehinder en gerem in die verwerkliking van sy moontlikhede (Jacobs & Vrey 

1982:10). 

Die volgende kategoriee word in die Sielkundige Opvoedkunde onderskei en is 

aktiwiteite wat nodig is vir volwassewording: 

a Betekenisgewing 

a Belewing 

a Betrokkenheid 

a Selfaktualisering. 

Die bogenoemde kategoriee sal vervolgens kortliks bespreek word en van 

toepassing gemaak word op die voorskoolse kind. Volgens Plutchik (1980) 

word die basiese emosies van die voorskoolse kind by die drie interafhanklike 

konsepte, naamlik betekenisgewing, belewing en betrokkenheid vervleg. 

2.6.1 Betekenisgewing van die voorskoolse kind 

Die opvoedkundige is telkens besig om die volwassewording van die 

opvoedeling te deurdink en om empiries-opvoedkundige essensies te ontdek. 

So is daar raakgesien dat die voorskoolse kind nie op die ontwikkelingsweg 
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kan vorder tensy hy herken, ken, verstaan en dinge kan doen nie. Hierdie 

kognitiewe vermoens stel die kind in staat om horn in sy wereld te orienteer, 

en, deurdat hy betekenisse ontdek en toeken, vorm hy sy leerwereld. 

Betekenis bestaan slegs in die gedagtes van 'n mens wat verstaan. Bo en 

behalwe die logiese dimensie van betekenis wat gemeenskaplike 

kommunikasie moontlik maak, is daar altyd die gevoelsmatige dimensie wat 

soms sulke gevoelsmatige botone het, dat dit horn moeilik tot kommunikasie 

leen. Hiervolgens orienteer die voorskoolse kind horn en vorm hy relasies 

met mense, objekte en idees (Jacobs & Vrey 1982:11). Een van Plutchik 

(1980) se basiese emosies, naamlik vrees kan hier as voorbeeld gebruik word. 

Sommige kinders openbaar 'n oormatige vrees vir slange, spinnekoppe of vir 

die donker. Sulke gevoelsmatige botone kan die logiese betekenis sodanig 

versluier dat die persoon onrealisties optree en angs ontwikkel. 

Jaloesie as een van die basiese emosies van die voorskoolse kind word 

volgens Barnard (1987:144) gewek deur enige dwarsboming van die 

liefdesgevoel en liefdesbelange en gaan gepaard met vrees vir bevoordeling 

van ander ten koste van die self. So kan 'n voorskoolse kind jaloesie 

openbaar met die koms van 'n nuwe baba. Die kind se betekenisgewing van 

die nuwe baba is dus negatief en dit sal ook die gevoelsmatige be"invloed. As 

'n kind die gemeenskaplike dinge, idees en situasies nie verstaan soos sy 

portuur dit verstaan nie, sal hy uitsak (Jacobs & Vrey 1982: 12). Hierdie "nie 

verstaan nie" kan aanleiding gee tot negatiewe basiese emosies soos 

hartseer, vrees, woede en angs. 

Die proses van betekenisgewing vind plaas in die volgende: 

o Die voorskoolse kind se herkenning van die relasie tussen homself en 

ander persone en objekte in sy leefwereld. 

o Differensiasie in en kontrole oor homself tydens die proses van ontdekking 

en betekenisgewing. 
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a Aktiwiteite wat die voorskoolse kind dwing om verantwoordelikheid vir sy 

aksies te aanvaar (Van den Aardweg & Van den Aardweg 1988:81). 

Indien 'n kind se relasies met mense, objekte en idees positief van aard is en 

sy belewing positief is, sal sy betekenisgewing positief van aard wees. Hy kan 

gevolglik vreugde, aanvaarding en liefde as basiese emosies beleef. 

Die voorskoolse kind gee betekenis aan gebeurtenisse, aan mense en aan 

dinge waarmee hy elke dag te doen het - dus aan dit wat hy beleef. Die 

belewinge van die voorskoolse kind bepaal die gehalte van betekenisgewing 

en die intensiteit van die belewing bepaal die diepte van die betekenis wat 

geheg is. 

Vervolgens word daar oor laasgenoemde kategorie uitgebrei. 

2.6.2 Belewing van die voorskoolse kind 

Belewing kan beskou word as die "termometer" van betekenisgewing, omdat 

dit die affektiewe kwaliteit van relasies aandui en 'n situasie in verskillende 

grade van aangenaamheid of onaangenaamheid evalueer (Vrey 1979:45). 

Indien die voorskoolse kind 'n situasie as onaangenaam, sinneloos of 

bedreigend ervaar, sal hy waarskynlik besluit om nie verder betrokke te wees 

by die situasie nie en dit het tot gevolg dat die kind nie sinvolle betekenisse 

kan toeken nie. Vanwee 'n persoon se betrokkenheid by betekenisgewing 

word die basiese emosies van jaloesie, vreugde, woede, vrees, hartseer en 

angs, wat die kwaliteit van die betekenis bepaal, beleef. Die voorskoolse kind 

se belewing dui aan hoe hy die situasie wat hy ervaar, evalueer. Sy 

spesifieke evaluering kan in die bree kategoriee van aangenaam en 

onaangenaam ingedeel word. 'n Belewingtoestand soos die basiese emosie 

van vreugde, dui aan hoe 'n persoon die situasie wat hy ervaar, evalueer. 

Belewing bepaal die kwaliteit van betekenis en betrokkenheid en dien ook as 
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insentief (positief of negatief) tot 'n verdere soortgelyke aktiwiteit (Jacobs & 

Vrey 1982:13). Wanneer die voorskoolse kind horn in 'n onbekende situasie 

bevind waarin hy gekonfronteer word met vreemde eise wat aan horn gestel 

word, sal hy waarskynlik gevoelens van vrees, harts~er en angs as basiese 

emosies beleef. Betekenisgewing eh sinvolle optrede sal vir horn in so 'n 

situasie onmoontlik wees (Van den Aardweg & Van den Aardweg 1988:83). 

Die kind wat in sy betrokkenheid by die skool en sy betekenisgewing aan die 

leertaak oorwegend onaangename belewinge ervaar, word beslis nie 

aangespoor tot betekenisgewing en die vorming van relasies met onderwysers 

en ander kinders nie (Jacobs & Vrey 1982:13). Die kind wat aanvaarding en 

lief de as basiese emosies beleef, se belewing sal oorwegend positief wees en 

hy sal hegte' en positiewe relasies kan vorm. 

Die fasette wat hier betrek word, is hoofsaaklik die affektiewe en die 

kognitiewe faset omdat die kind sekere situasies evalueer (kognitiewe faset) 

en die evaluering sekere emosionele reaksies ontlok (affektiewe faset). 

Daar word van die voorskoolse kind verwag om nie alleen gemoeip te raak 

met 'n situasie nie, maar om ook kennis aangaande 'n saak op te doen en 

daaraan betekenis te gee. Di~ voorskoolse kind moet doelbewus betrokke 

raak by aktiwiteite om doelwitte wat daargestel is, te bereik. In die volgende 

paragraaf word die kat-egorie "betrokkenheid" bespreek. 

2.6.3 Betrokkenheid van die voorskoolse kind 

Vrey (1979:42) definieer betrokkenheid as die psigiese vitaliteit wat as 

stukrag die aktualisering van leer- en wordingstake rig en intensifeer. Die 

voorskoolse kind Wat beplan om sekere handelings uit te voer, moet homself 

eers bereid voel om met die bepaalde handeling besig te wil raak. Die kind 
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sal moet besluit of die saak wat aandag moet geniet, vir horn belangrik is en 

of hy daarby betrokke wil raak. 

Dit is nie moontlik om kennis aangaande 'n saak te bekom sonder om daarby 

betrokke te wees deur daadwerklike handeling, hetsy fisiek of psigies nie. Die 

voorskoolse kind moet wil handel en betrokkenheid impliseer doelgerigtheid, 

volharding, ywer en toewyding. Die psigiese vitaliteit of lewenskrag waarmee 

die betekenisvolle doel nagestreef en verwesenlik word, word met die 

betrokkenheid beskryf (Vrey 1979:42). 

Die normatiewe speel 'n belangrike rol by betrokkenheid, want die kind kan 

ook by die verkeerde waardelose of afbrekende betrokke wees. Benewens 

betrokkenheid by die afbrekende, kan die kind ook onbetrokke wees (Vrey 

1979:41). Volgens Vrey (1979:41) manifesteer die verskynsel van 

onbetrokkenheid horn in traagheid, lusteloosheid en apatie. Dit is deur 

steungewende opvoedingshulp dat die voorskoolse kind singewend gerig 

word, asook om betrokke te raak. Onbetrokkenheid affekteer noodwendig die 

kind se kognisie, sy gevoelslewe en sy waardestelsel. Die kind wat 

onbetrokke of traag is, het dieperliggende probleme wat om terapeutiese hulp 

roep. 

Aspekte van betrokkenheid wat 'n bepalende rol speel by die gehalte van die 

kind se betrokkenheid, is motivering en belangstelling in of die 

betekenisvolheid van die doel of handeling. 

Betrokkenheid veronderstel verder dat die kind aandag sal gee aan die saak 

waaroor besluit moet word (Vrey 1979:42). Daar is in hierdie uiteensetting 

beskryf hoe die kind doelbewus betrokke raak by aktiwiteite. Hy moet 

daarmee gemoeid raak en horn inspan om dinge te vermag, hindernisse te 

oorkom en probleme op te los; kortom, hy moet met inspanning besig wees 

om te ken en homself te orienteer - dit kan as betrokkenheid beskryf word. 
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Die voorskoolse kind wat die basiese emosies van aanvaarding en liefde 

ervaar, sal bereid voel om by gebeure betrokke te raak en sal met die 

bepaalde handeling besig wil raak. Die betrokkenheid van die voorskoolse 

kind wat die basiese emosies van woede, angs, vrees, hartseer en jaloesie in 

'n situasie beleef, is dus negatief. Dit is gebrekkige begrip, trae 

betrokkenheid en onaangename belewinge wat die kind met probleme tipeer 

en sy geremdheid bepaal. Hierdie kind het meer as die "gewone" 

opvoedingsteun nodig om sy moontlikhede te kan verwesenlik (Vrey 

1979:42). Vervolgens word die klem verskuif na die identiteitsvorming van 

die voorskoolse kind. 

2.6.4 Identiteitsvorming van die voorskoolse kind 

Die voorskoolse kind leer homself toenemend ken en hy begin gaandeweg 

tussen homself en sy omgewing onderskei. Wanneer hierdie stadium bereik 

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

selfidentiteit. Hierdie selfidentiteit is tot 'n hoe mate 'n kognitiewe 

aangeleentheid, aangesien die persoon kognitief 'n beeld van sy selfidentiteit 

moet voorstel ten einde daartoe in staat te wees om die vraag "Wie is ek?" 

te beantwoord (Jacobs & Vrey 1982: 18). Identiteit is dus die betekenis wat 

die voorskoolse kind aan homself heg en identiteitsvorming dra daartoe by 

dat die kind op 'n sinvolle wyse waarde aan homself as persoon heg (De 

Witt & Booysen 1994:113). 

James (in Bukatko & Daehler 1992:457) onderskei tussen twee komponente 

van die voorskoolse kind se identiteitsverwerwing, naamlik die subjektiewe ek 

en die objektiewe ek. Die subjektiewe ek bestaan uit verskeie essensiele 

realisasies omtrent die self wat handel oor die wyse waarop die individu 

ervaring inisieer, organiseer en interpreteer. Hierdie realisasies is byvoor

beeld waar die kind oor homself kan nadink en besin, besef dat sy eie 
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ervarings uniek is, en dat niemand anders dieselfde toegang daartoe nie 

(Bukatko & Daehler 1992:457). 

Die objektiewe ek, daarenteen, bestaan uit al die idees wat die individu 

vorm om homself te definieer, dit wil se die persepsies, konsepte en waardes 

wat op die self van toepassing gemaak is. Dit sluit begrip van besittings, 

status, vaardighede, talente, belangstellings en waardes in. Die voorskoolse 

kind se identiteit omvat sy voorkoms, liggaamlike eienskappe, motoriese 

vaardighede, besittings en voorkeure (Bukatko & Daehler 1992:457). Deur 

middel van die uitspeel van rolle kan die voorskoolse kind geleidelik tot 'n 

betreklik omlynde selfidentiteit kom. Om egter tot die vorming van 'n 

selfkonsep te kom, moet die kind se evaluering van sy eie identiteit vorm 

aanneem. Dit is dus duidelik dat die voorskoolse kind se relasies met homself 

in veral die voorskoolse jare van groot belang is (De Witt & Booysen 

1994:120). 

Wanneer die voorskoolse kind dit moeilik vind om betekenis aan homself as 

persoon te gee, het hy ook probleme met identiteitsvorming. Hierdie 

gebrekkige betekenisgewing lei daartoe dat die kind nie verstaan nie en dit 

kan op sy beurt weer tot allerlei emosionele en/of gedragsprobleme aan

leiding gee (Jacobs & Vrey 1982:20). Die vermoede bestaan dat hierdie 

gebrekkige betekenisgewing en emosionele en/of gedragsprobleme daartoe 

aanleiding kan gee dat die voorskoolse kind nie as emosioneel skoolgereed 

geevalueer kan word nie. Die voorskoolse kind behoort sy aangename en 

onaangename emosies te verstaan ten einde homself as persoon te teken om 

op sy beurt weer tot identiteitsvorming te kom. 

Die laaste aktiwiteit wat nodig is vir volwassewording is selfaktualisering, wat 

vervolgens bespreek word. 
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2.6.5 Selfaktualisering van die voorskoolse kind 

Die selfaktualiseerder kan beskryf word as mens in die voile sin van die 

woord. Hy is volkome betrokke by die lewe, smaak intense genot en beleef 

diepe smart, nie slegs sy eie nie, maar ook die van ander met wie hy 

saamleef (Vrey 1979). Volgens Vrey (1979:48,49) impliseer selfaktualisering 

die persoon se doelbewuste pogings om die latente moontlikhede van sy 

selfheid te realiseer. Dit sal al die terreine van fisieke vaardighede, 

verstandelike vermoens, gevoelsbelewing en sedelike bewussyn insluit, sodat 

hy die menslike selfheid wat hy inderdaad is, kan verwerklik. Dit is egter die 

opvoeders se taak om die voorskoolse kind te begelei om sy volle potensiaal 

te ontplooi sodat die kind tot selfaktualisering kan kom. 

Die potensiaal wat die voorskoolse kind het, moet egter tot vermoens 

ontwikkel. Moontlikheid moet met ander woorde werklikheid word. Daar vind 

dus by die kind 'n ontwikkeling plaas ten opsigte van sy potensiaal (Grove & 

Hauptfleisch 1992: 116). 

Omdat die selfaktualiseerder homself aanvaar, hoef hy nie sy krag en energie 

op allerlei verdedigingsmeganismes te verspil nie, sodat dit vir horn moontlik 

is om by take buite homself betrokke te raak. Dit beteken dus dat die 

persoon wat tot voile selfaktualisering kom, so by die taak buite homself 

betrokke is, dit so intens beleef en betekenis daaraan gee, dat hy buite 

homself uitstyg (Vrey 1979:41). Selfaktualisering word beskou as die 

behoefte en aspirasie om uiting te gee aan die hoogste potensiaal waartoe 'n 

persoon in staat is. 

Dit is vanuit die betrokkenheid, die betekenisgewing en die belewing dat die 

kind tot identiteitsvorming kan kom en tot besluite en uitsprake oor homself 

kan kom, wat meer belangrik is vir sy selfaktualisering. 
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Na afloop van die bespreking van die kategoriee wat in die Sielkundige 

Opvoedkunde onderskei word, kan die samehang tussen betrokkenheid, 

betekenisgewing, belewing, identiteitsvorming en selfaktualisering 

diagrammaties in Figuur 2.5 voorgestel word: 

Figuur 2.5: Samehang tussen betrokkenheid, betekenisgewing, 

belewing, identiteitsvorming en selfaktualisering 

2.6.3 Betrokkenheid van die voorskoolse kind 

2.6.1 Betekenisgewing van die 

voorskoolse kind 

2.6.4 Identiteitsvorming en 

selfaktualisering van 

die voorskoolse kind 

2.6.2 Belewing van die 

voorskoolse kind 

In die afdeling is die voorskoolse kind vanuit sielkundig opvoedkundige 

perspektief van naderby bekyk. Op grond van 'n betrokkenheid by mense, 

dinge, homself en sy betekenisgewing aan die belewing van sy eie potensiaal, 

die ontwikkeling claarvan, sy strewingslewe en die norme wat vir horn geldig 

is, vorm die kind identiteite en relasies. Hy vorm relasies met die self, ander 

mense, objekte en met God. Die relasies van die voorskoolse kind word 

vervolgens kortliks bespreek. 

2.7 RELASIES VAN DIE VOORSKOOLSE KIND 
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Die besondere relasie waarin die kind van jongs af staan ten opsigte van die 

ander mense wat dieselfde leefruimte as hy deel, speel 'n bepalende rol in die 

verwerwing van die voorskoolse kind se eie identiteit. Volgens die HAT het 

relasies (Odendal et al 1992:692) te doen met 'n verhouding, verbinding of 

betrekking waarin persone of sake tot mekaar staan. 

Omdat die kind in sy ontwikkeling na volwassenheid nooit alleen die pad 

bewandel nie, speel die relasies wat hy vorm, 'n belangrike rol. Die 

leefwereld van die voorskoolse kind kan beskryf word as 'n netwerk van 

relasies van die persoon met homself, met ander mense, met idees, met 

objekte en met 'n godheid; met ander woorde, dit sluit alles in waarby die 

voorskoolse kind betrokke is of wat hy verstaan (Vrey 1979:15). 

Samevattend kan die relasies wat 'n rol speel in die verwerwing van 'n eie 

identiteit by die voorskoolse kind as volg voorgestel word: 

Figuur 2.6: Relasies wat 'n rol speel in die verwerwing van 'n eie 

identiteit by die voorskoolse kind 

Relasies van die 
voorskoolse kind 

Objekte soos die 
skool 

God 

Volwassenes 
soos ouers en 
onderwysers 

Navorsers soos Coetzee (1990:169-171), Vrey (1979:15-17), I.J. Gordon 

(1975:68-69), Moore en Moore (1977:3) en Louw (1990:299-303) som die 

relasies van die voorskoolse kind soos volg op: 
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2.7.1 Die voorskoolse kind se relasies met mense 

Ten einde 'n volledige begrip van die kind se relasievorming met ander mense 

te vorm, is dit nodig om vas te stel watter ander mense sy wereld deel. Hy 

kom in kontak met sy ouers, maats en ander volwassenes. 

2.7.1.1 Relasies met ouers/huisgesin 

Die sosialiseringsproses van die kleuter se primere gesteldheid word reeds in 

die eerste paar lewensjare vasgele. Die ouers verskaf aan die kinders 'n 

ankerpunt of baken vir verdere relasievorming. Kenmerke wat 'n gesonde 

ouer-kindverhouding vertoon, is onder andere liefde, geborgenheid, oorgawe, 

aanvaarding, vertroue en agting (Coetzee 1990:169; T. Gordon 1975:68). 

Die nabyheid van die volwassene word deur die kind opgesoek en daar word 

gemeld dat suksesbelewing tuis, noodwendig later positief na die skool en 

skoolaktiwiteite oorgedra kan word. Die ouer-kindverhouding het 'n effek op 

die fisiese groei, sowel as op die persoonlikheids- en intellektuele 

ontwikkeling. In 'n liefdevolle klimaat sal die kind daartoe in staat wees om 

sy eie moontlikhede te ontwikkel. 

2.7.1.2 Relasies met maats 

Uit die voorafgaande volg dit dat die kind se relasies met die ouers en familie 

die anker vorm vir sy relasies met ander mense. Alhoewel sy spel en taal 

hoofsaaklik egosentries is, geniet die voorskoolse kind die samesyn met sy 

portuurgroep. Sosialisering met die portuurgroep verwys na die proses 

waardeur die voorskoolse kind leer om aan die morele standaarde, 

rolverwagtings en eise vir aanvaarbare gedrag in die samelewing te voldoen 

(Louw 1990:299). 
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2.7.1.3 Die voorskoolse kind se relasies met objekte/ idees 

Die voorskoolse kind moet 'n tydskonsep aanleer en horn ten opsigte van die 

skool kan orienteer. Die kind se houding teenoor die skool is belangrik vir sy 

relasievorming met die skool. Ongunstige ervarings en belewinge by die 

skool lei tot 'n negatiewe houding teenoor skoolwerk. Die kind se 

hoeveelheidsbegrip verskyn eers na baie ervarings met verskillende objekte. 

Dit is nodig dat hy 'n volledige kwantiteitsbegrip sal ontwikkel met die oog op 

uiteindelike skoolgereedheid. Die voorskoolse kind vorm ook relasies met 

objekte soos die skoal. Hierdie relasies kan die skoolgereedheid van die 

voorskoolse kind be"invloed. 

2.7.1.4 Die voorskoolse kind se relasies met homself 

Geraadpleegde bronne soos Du Toit en Jacobs (1989:31) en Jacobs en Vrey 

(1982:14) is dit eens dat al die voorgenoemde verhoudings en 

ontwikkelingstake kulmineer in 'n aanvanklike vaag omlynde selfidentiteit. 

Die voorskoolse kind evalueer nou die self en wanneer reaksie positief is, volg 

die aanvaarding van die self. Dit lei op sy beurt weer tot selfagting. Hierdie 

positiewe selfbeeld is essensieel in die kind se gerigtheid op die skoollewe. 

Die wordende voorskoolse kind mag nooit uit die oog verloor word nie. Die 

belangrikheid van 'n positiewe relasievorming by die voorskoolse kind met die 

oog op skooltoetrede, is nie weg te redeneer nie. Die voorskoolse kind met sy 

betrokke relasies moet as mens in totaliteit skoolgereed wees om die eise wat 

die omgewing aan horn stel, te verstaan en te weet hoe om sy gedrag te 

beheer en te reguleer ten einde aan daardie eise te voldoen. Die meting van 

emosionele skoolrypheid en skoolgereedheid, asook die selfstandigheidstake 

van die voorskoolse kind word vervolgens onder die vergrootglas geplaas. 
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2.8 METING VAN EMOSIONELE SKOOLRYPHEID EN SKOOL

GEREEDHEID, ASOOK DIE SELFSTANDIGHEiDSTAKE VAN DIE 

VOORSKOOLSE KIND 

2.8.1 Historiese oorsig 

Voordat daar gekyk word na die jongste beskouings aangaande 

skoolgereedheid asook emosionele kriteria vir skooltoetrede soos uit die mees 

resente literatuur vasgestel, is die ondersoeker van mening dat die uitsprake 

van vroeere opvoedkundiges hieroor ook vlugtig genoem behoort te word. 

Van der Spuy (1966:45) stipuleer dat Comenius waarskynlik die eerste 

persoon was wat uitdruklik aandag aan skoolrypheid gegee en kriteria 

daargestel het. Hy noem die volgende psigologiese kenmerke van 

skoolrypheid: 

o Waar die moeder die kind tuis geleer het. 

o Waar 'n kind 'n vraag met verstand kan beantwoord. 

o Waar dit blyk dat die kind begerig is om te leer (Potgieter 1961:51). 

Van der Spuy (1966:45-46) toon ook aan dat opvoedkundiges soos Pestalozzi, 

Froebe! en Montessori reeds so vroeg as die sestiende en sewentiende eeu 

aan skoolgereedheid aandag gegee het. Volgens Kapp (1990:188) het 

Thorndike (1966) ook reeds aan die begin van die vorige eeu 'n aantal 

leerwette geformuleer, waarvan een bekend staan as die wet van gereedheid. 

Hierdie wet meen dat, indien 'n persoon gereed is vir leer, die belewing 

aangenaam is (Kapp 1990: 188). As daar nog nie 'n toestand van gereedheid 

bestaan nie en aksie word geforseer, volg verveeldheid, aldus Van der Spuy 

(1966: 182). 

In die jare 1900 tot 1920 is wetlike skoolplig in talle lande ingestel, wat die 

veelbesproke kwessie van skooltoetrede- en skoolrypheidondersoeke weer 
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onder die soeklig geplaas het. Aan die begin van die eeu het twee duidelike 

rigtings of benaderings in die arena van die rypheidprobleem ontstaan. Die 

Angel-Saksiese lande (Amerika en Engeland) se "Readiness"- benadering het 

die saak meer anaHties benader, terwyl die Wes-Europese lande (Duitsland, 

Oostenryk en Switserland) se "Schulreife"-benadering 'n meer sintetiese 

benadering getoon het (Van der Spuy 1966:40). Die "Schulreife"-rigting het 

'n holisties-psigologiese wyse van beskrywing en ondersoek voorgestaan. 

Hulle het beklemtoon dat ryping van die totale persoonlikheidstruktuur nodig 

was en het dan ook "algemene" skoolrypheid as vereiste vir suksesvolle 

skooltoetrede vasgestel (De Graeve-Evrard & De Graeve 1962:14). 

Die voorstanders van die "Readiness"-rigting, daarenteen, het weer klem gele 

op die psigodidaktiese aspek en het gereedheid of rypheid vir afsonderlike 

vakke belangriker as algehele skoolrypheid geag. Dit is volgens De Graeve

Evrard en De Graeve (1962~23) egter belangrik om hierdie twee 

ondersoekrigtings as aanvullend tot mekaar te sien. 'n Sintese van beide is 

dus nodig alvorens daar sprake kan wees van 'n verantwoordelike 

skoolrypheidsondersoek. 

Skooltoetrede word as een van die hoofmomente van die kind se lewe gesien 

en daarom is dit belangrik dat hy daarvoor gereed sal wees. Binne die 

totaliteit van die kleuter se ontwikkelingsa~pekte le ook die aspekte wat met 

sy uiteindelike skoolgereedheid te doen het. Ter aanvang sal 'n onderskeid 

tussen die begrippe "skoolrypheid" en "skoolgereedheid" - ten opsigte 

waarvan daar heelwat verwarring beStaan - getref word. Alhoewel die 

begrippe nou verwant is, is daar nogtans 'n duidelike verskil in betekenis. 

Daarna sal die kriteria vir emosionele skoolgereedheid van nader beskou 

word. 
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2.8.2 Skoolrypheid 

Van der Spuy (1966:34) se tereg dat die kind eers 'n sekere rypingsvlak moet 

bereik voordat daar sprake van gereedheid vir die bestemde onderwys kan 

wees. Vrey (1979:88) definieer rypheid as "die fisiologiese groeiproses wat 

sig voltrek as die kind gesond is en die nodige voeding en versorging 

ontvang". Volgens Grove (1984:4) is skoolrypheid die rypheid vir formele 

onderrig, lees, skryf en reken. Hy reken die normale kind bereik dit op 

ongeveer sesjarige leeftyd. Dit is dus 'n biologiese groeiproses wat ingewag 

moet word en nie verhaas kan word nie. Die unieke groeitempo van elke 

individuele kind speel hier 'n rol. 

Skoolrypheid is 'n voorwaarde vir skoolsukses, maar kan nie skoolsukses 

waarborg nie, omdat die kind moontlik as gevolg van emosionele en sosiale 

faktore nog nie skoolgereed is nie. 

2.8.3 Skoolgereedheid 

Skoolgereedheid is 'n bree term en sluit skoolrypheid, sosiale rypheid en 

emosionele rypheid in (Grove 1984:4). Vrey (1979:88) verwys na die begrip 

as "die kind se gereedheid in totaliteit om by formele onderwys in 

groepsverband baat te vind". 

Derbyshire (1990: 188) beskryf skoolgereedheid samevattend as voorbereiding 

of 'n staat van voorbereidheid vir die onderneming van nuwe aktiwiteite soos 

in die skoolsituasie vergestalt. Swanepoel berig in Die Vo/ksblad (19 

September 2000:3) dat kinders wat skool toe gaan wanneer hulle sewe is of 

sewe word, 'n voordeel het omdat hul emosionele ontwikkeling al bykans 

afgehandel is. Op grond hiervan is die toelatingsbeleid dat kinders skool toe 

mag gaan eers in die jaar waarin hulle sewe word, dus 'n wyse keuse (Die 

Volksblad, 19 September 2000:3). In bogenoemde koerantberig van 
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Swanepoel kritiseer mev. Marie-Louise Samuels, Direkteur van Voorskoolse 

Onderwys, die kwessie van skoolgereedheid. Sy noem dat die 

ouerdomskriterium nie die enigste kriterium vir skoolgereedheid behoort te 

wees nie en dat skole moet ingryp as daar probleme is en dat besluite nie 

bloot aan ouers en kundiges oorgelaat moet word nie. 

In teenstelling met skoolrypheid, wat nie verhaas kan word nie, kan 

skoolgereedheid ontwikkel en versnel word deur die kind se ervaringsveld te 

verbreed en die nodige vaardighede in te oefen. Volgens Du Toit en Kruger 

(1991:103) word 'n kind opgevoed tot skoolgereedheid en sal hy eers gereed 

voel om die skoollewe te betree as hy veilig voel en bereid is om te waag. 

Die kind wat skoolgereed is, het in sy relasievorming dus sodanige peil van 

selfstandigheid bereik dat hy die taak wat die skool van horn eis met 'n 

minimum spanning en inspanning kan verrig. 

Omdat skoolgereedheid die kind as totaliteit beskryf, is die volgende 

dimensies van belang, naamlik liggaamlik, kognitief, affektief, sosiaal en 

normatief. Die voorskoolse kind moet dus in al hierdie dimensies skoolgereed 

bevind word alvorens hy as skoolgereed verklaar kan word (Van Zyl 1991:22). 

Die kleuter moet 'n bepaalde niveau ten opsigte van elk van die genoemde 

dimensies bereik alvorens hy skoolgereed is. Ontoereikende ontwikkeling ten 

opsigte van enige kriterium kan 'n belemmerende invloed op die kleuter se 

skoolsukses he. Soos die vermoede reeds bestaan, word die affektiewe of 

emosionele dimensie van skoolgereedheid agterwee gelaat en ontvang hierdie 

dimensie nie die nodige beklemtoning nie. Mev Stephanie Vermeulen, 

kenner op die gebied van emosionele intelligensie, meld dat kinders op 

akademiese vlak vorder, maar probleme op skool ondervind omdat hulle nie 

kan sosialiseer nie. Sy beklemtoon die feit dat daar ook gekyk word na die 

kind se emosionele en sosiale ontwikkeling wanneer daar beoordeel word of 

hy skoolgereed is al dan nie (Die Volksblad, 19 September 2000:3). Vir die 
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omvang van hierdie studie word daar slegs na die emosionele kriteria 

waaraan die skoolbeginner moet voldoen, verwys. 'n Bondige samevatting 

van die belangrikste kriteria soos deur verskillende navorsers aangedui, word 

vervolgens saamgevat (Kapp 1990:194, 196; Grove 1984:4; Van den Aardweg 

& Van den Aardweg 1988:202; Van Zyl 1991:24; Benedict 1983:193). 

2.8.4 Kriteria vir emosionele skoolgereedheid 

In die skoolsituasie is dit nodig dat die skoolbeginner aan die volgende 

vereistes moet voldoen: 

o Hy moet bereid wees om die vreemde skoolwereld te betree en die 

skeiding van sy ouers, veral die moeder, te aanvaar. Benedict (1983:193) 

meld in die verband die volgende: "Likewise the child who is socially and 

emotionally lacking is so identified in the group. The child who cries, 

cannot get along with others and displays other evidence of immaturity, 

may be labeled 'baby'. His early position in the Social hierarchy may 

follow him for years, to his frustration". 

o Hy moet sy emosies in bedwang kan hou. 

o Hy moet met selfvertroue optree, asook bereid wees om te waag en te 

eksploreer. 

o Hy moet ander se gevoelens in ag neem en die onderwyseres se aandag 

met ander deel. 

o Hy moet horn aan gesag en dissipline onderwerp. 

Die belangrikheid van emosionele rypheid of gereedheid is reeds herhaaldelik 

beklemtoon. Brechonridge en Vincent, soos aangehaal deur Pretorius 

(1993:70), se tereg: "Sometimes children have been so poorly prepared for 

school entrance that they are emotionally unable to take the impact. Forcing 

a child to face the situation, may develop in him an emotional association with 

fear and uneasiness that he may never learn to enjoy school...". Emosionele 
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aanpassingsprobleme by skoolbeginners kan dus aanleiding gee tot 

ongelukkigheid. Die affektiewe dimensie van die kind is die dimensie waarop 

die ontwikkeling en wording van al die ander dimensies gebou is. Indien die 

affektiewe van die kind nie toereikend gestabiliseer word nie, sal die ander 

dimensies ook nie toereikend voltrek kan word nie. Die affektiewe 

stabilisering van die kind vorm dus die onderbou van die kind se 

skoolgereedheid (Van Zyl 1991:24). 

Die kind wat gevoelsmatig gereed is vir die leeropgaaf, kan horn distansieer 

van die ouer, toon bereidheid om dit te waag met nuwe inhoud, huil nie 

maklik nie en kom nie angstig voor nie (De Witt & Booysen 1994:157). Kapp 

(1990:196) noem dat die kind wat oor 'n gebrekkige selfvertroue en gevoel 

van eiewaarde beskik, nie self relatief eenvoudige besluite kan neem nie, 

asook nog nie binne perke beheer oor die uitlewing van sy emosies kan 

uitoefen nie, waarskynlik nog nie skoolgereed is nie. Volgens De Witt en 

Booysen (1994: 164) vorm emosionele stabiliteit die basis van 'n geborge, 

gelukkige kind. Die daarstelling van 'n veilige, rustige atmosfeer vanwaar die 

kind kan eksploreer en ontdek, is 'n voorvereiste vir enige stimulasie ter 

bevordering van die voorskoolse kind se emosionele ontplooiing. 

Volgens Plutchik (1991:95) het die kind die basiese emosies van aanvaarding 

en liefde nodig om te kan waag en sy wereld te eksploreer. Op emosionele 

vlak moet die kind wat tot die skool toetree, sy gevoelsuitinge kan beheer 

sodat hy sy wereld stabiel kan betree. Elkind en Weiner (soos aangehaal in 

Louw 1990:354) wys daarop dat kinders wat emosionele sekuriteit ervaar en 

in die voorskoolse jare al 'n redelike mate van sosiale ondervinding opgedoen 

het, wat al 'n mate van onafhanklikheid van die ouers ontwikkel het, wat oor 

outonomie beskik en al aggressiewe impulse kan beheer, makliker in die skool 

sal aanpas as die kinders wat nog onseker van hulself is. Die skool vereis ook 

sekere selfstandigheidstake van die voorskoolse kind. In die volgende 

afdeling word die soeklig meer spesifiek daarop geplaas. 
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2.8.5 Selfstandigheidstake van die voorskoolse kind 

Om skoolgereed te kan wees moet die voorskoolse kind oor die vermoe 

beskik om sekere selfstandigheidstake suksesvol uit te voer. Hierdie 

selfstandigheidstake omvat die ontwikkeling van die voorskoolse kind wat in 

Afdeling 2.4 reeds bespreek is. Die vereistes word weer eens kortliks toegelig. 

Volgens Grove en Hauptfleisch (1975:12-13) moet die kind oor die volgende 

beskik: 

o Persept~ele vermoens wat horn in staat stel om stof sinvol te interpreteer. 

Hy moet kan perseptueer en konseptueer. Visuele persepsie is veral 

belangrik by ~kryf, lees, reken, naskryf of nateken. Ouditiewe persepsie is 

belangrik by luistervaardighede. 

o Die kind moet emosioneel voorbereid wees om die vreemde wereld te 

betree en te oorwin. Die emosionele aspekte word in Hoofstuk 3 

breedvoerig bespreek. 

o Hy moet homself sosiaal kan aanpas by nuwe situasies, klasse en 

onderwysers. Hy moet horn aan gesag en dissipline kan onderwerp. 

o Die kind moet kan kennis inneem, dit verwerk, dit sy eie maak en later 

kan weergee. 

o Hy moet probleemsituasies die hoof kan bied en hulle ook kan evalueer. 

o Hy moet kan konsentreer en deursettingsvermoe toon. 

o Hy moet situasies as 'n geheel kan sien, asook hul1e verwantskappe met 

gegewe materiaal. 

o Die kind moet 'n drang he na kennis en die leesstof kan inneem. Hy moet 

dus gemotiveerd wees by die leerhandelinge. 

o Die kind moet ~iggaamlik daartoe in staat wees om vordering te maak. 

o Taalontwikkeling moet plaasvind en die kind moet homself deur middel 

van taal kan uitdruk. 
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In hierdie eeu waarin ons ons bevind, bly die selfstandigheidstake van die 

voorskoolse kind steeds dieselfde. Bepaalde vereistes en vaardighede word 

steeds van die skoolbeginner verwag waar die emosionele dimensie as die 

belangrikste dimensie na vore tree, omdat dit die basis vir die ander 

dimensies vorm. 

2.9 TEN SLOTT-= 

'n Kenmerk van hedendaagse opvoedkundige denke is die besondere 

belangstelling in die opvoeding van die voorskoolse kind. 

Die voorskoolse kind is 'n unieke persoon met sy eie kenmerke, basiese 

behoeftes, 'n eie mate van ontwikkeling, sy eie belewing van emosies, sy eie 

betekenisgewing, belewing en betrokkenheid, asook unieke relasies. 

Die huidige verskerping van aandag vir die voorskoolse kind kan toegeskryf 

word aan die groterwordende druk op hoer skolastiese vordering vir elkeen, 

asook die wete dat die voorskoolse jare beslissend kan wees in die kind se 

ontwikkeling en in die sukses waarmee hy sy latere skoolprogram of opleiding 

kan deurloop. Skoolgereedmaking moet as 'n voldonge feit in die opvoeding 

van die voorskoolse kind aanvaar word. Hy moet skoolryp en skoolgereed 

wees voordat hy as 'n skoolbeginner die wereld van formele onderwys betree. 

Skoolgereedheid staan in noue verband met die kind se affektiewe lewe en 

die mate van geborgenheid wat hy in die opvoedingsituasie belewe. 

Die emosionele skoolgereedheid van die voorskoolse kind kan dus nie 

oorbeklemtoon word nie. In Hoofstuk 3 word aspekte van emosies by die 

voorskoolse kind aangeraak. Aspekte wat bespreek sal word, is byvoorbeeld 

definisies van emosie, emosionele teoriee, emosionele intelligensie asook hoe 

die faktore met emosionele skoolgereedheid verband hou. Die emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys sal ook in Hoofstuk 3 onder die soeklig kom. 
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3.1 INLEIDING 

EMOSIONELE ASPEKTE VAN DIE 

VOORSKOOLSE KIND 

D
ie ontwikkelende voorskoolse kind is 'n gevoelsmens. Hy ervaar liefde, 

vreugde, vrees, angs, hartseer en vele ander gevoelens. Hy is deur 

middel van hierdie gevoelens met sy leefwereld verbonde. Emosies en 

gevoelens rig die mens se gedrag. Daarom is die kwaliteit van gevoelens en 

emosies wat die kind ervaar van deurslaggewende belang vir die kwaliteit van 

sy affektiewe bestaan. 

Die vroee kinderjare is van kardinale belang vir die voltrekking van die kind se 

psigiese lewe. Die bei"nvloedbaarheid van sy ontwikkeling is ook gedurende 

hierdie vroee kinderjare op sy hoogste. Die grondslag van die kind se 

toekomstige leer- en skoolgereedheid word gedurende die vroee kinderjare 

gele. Emosionele skoolgereedheid bly 'n belangrike faset gedurende die 

voorskoolse jare. 

In Hoofstuk 2 is die verskillende gevoelens van die voorskoolse kind as 

onderwerp oopgevlek en van naderby beskou. In hierdie hoofstuk sal kortliks 

'n oorsig van enkele definisies en teoriee van emosies gegee word en sal die 

konsep "emosionele intelligensie" ontleed word, waarna die implikasies van 
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emosionele skoolgereedheid vir die voorskoolse kind, met spesiale verwysing 

na die basiese emosies volgens Plutchik (1980), beskryf sal word. 

Enkele faktore wat die emosionele ontwikkeling van die voorskoolse kind 

beinvloed, sal in die hoofstuk bespreek word. n Emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys wat gebruik kan word tydens 'n volledige 

skoolgereedheidsevaluering sat in Bylae A uitgebeeld word. Vervolgens word 

'n oorsig van enkele definisies van emosie gegee. 

3.2 DEFINISIES VAN EMOSIE 

Volgens Thompson (1988:3) is emosie 'n integrale komponent van die 

menslike bestaan. Thompson (1988:3) rapporteer dat die mens se daaglikse 

subjektiewe ondervindinge uit 'n kaleidoskoop van positiewe en negatiewe 

gevoelens bestaan en volgens horn is emosie ''the subjective spices of life". 

Emosies kleur inderdaad ans lewens en dit wil voorkom asof dit moeilik is om 

die begrip "emosie" te definieer. In Van Goozen, Van de Poll en Sergeant 

(1994:3) stipuleer Frijda dat emosies gedefinieer word as emosionele 

ekspressies wat emosionele toestande tot stand bring vir die persoon. 

Volgens Louw eri Edwards (1993:484) is die meeste definisies oor emosie 

dieselfde en wel omdat hulle meestal saamst~m dat emosie 'n reaksie op 'n 

stimulus is wat 'n kognitiewe, fisieke en 'n gedrags- of uitdrukkingskomponent 

behels. Weiten (1989:237) sluit hierby aan deur te verklaa~ dat 'n emosie 'n 

reaksie op 'n ontlokkende stimulus is en bogenoemde komponente insluit. 

Daarom gaan 'n emosionele ervaring volgens horn gepaard met 'n 

verskeidenheid van ingewikkelde fisiologiese veranderinge wat variasies van 

die pupilgrootte, asemhaling, hartklop, btoeddruk en bloedstolling insluit. 

Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek (Labuschagne & Eksteen 1993:173) 

stel "emosie" gelyk aan die gemoedslewe van die kind wanneer verwys word 
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na sy emosionele funksionering. "Emosie" kan dus beskryf word as 'n 

ontroering of 'n gemoedsaandoening (Labuschagne & Eksteen 1993:173). 'n 

Beskouing wat hierby aansluit, is die siening van Mayer (1996:95) wat emosie 

beskryf as die reaksie van 'n hele organisme wat fisiologiese opwekking, 

ekspressiewe gedrag en bewuste belewing van die hele proses behels. Die 

organisme maak gebruik van 'n verskeidenheid woordeskat om die emosie uit 

te druk. Die woordeskat sluit in suiwer emosionele terme soos "vreugde" en 

"geluk", fisiese terme soos "glimlag", of meer kognitiewe terme soos 

"waardering". 

Lewis (1993:3) meld dat Solomon emosie sien as 'n sogenaamde "master

slave"-metafoor wat twee kenmerke toon. Die eerste kenmerk is die 

ondergeskikte rol van emosie - die idee dat emosie meer primitief, minder 

intelligent, minder afhanklik en gevaarliker as die rede is en daarom deur die 

rede beheer word. Die tweede kenmerk is die "reason-emotion distinction" 

self, waar die emosie dus sterker as die rede na vore tree. 

Donald en Nathanson (1993:543) voer aan dat emosie beskryf word as iets 

wat inmeng met volwasse, rasionele denke en dat die menslike wese soms 'n 

lewe sonder emosie verkies. In Louw en Edwards (1993:486) definieer 

Gerow emosie as 'n reaksie wat kognitiewe interpretasie, 'n interne 

fisiologiese reaksie, asook 'n gedragsmanifestasie insluit. Volgens die 

navorser is definisies oor emosie eenders omdat emosie wesenlik 'n reaksie 

op 'n stimulus is wat minstens 'n kognitiewe komponent, 'n fisieke komponent 

en 'n gedrags- of uitdrukkingskomponent behels. Dit is op grond van hierdie 

waarneming dat Weiten (1989:237) sy eie definisie geformuteer het. Volgens 

Weiten (1989:237) is emosie 'n reaksie op 'n ontlokkende stimulus en behels 

die volgende: 

a die fisiologiese komponent 

a die gedrags- of uitdrukkingskomponent; en 
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a die kognitiewe komponent. 

Die begrip "emosie" word volgens De Witt en Booysen (1994:20) gedefinieer 

as 'n komplekse toestand van 'n organisme wat gekenmerk word deur die 

aktivering van die sentrale en outonome senuweestelsels, ingewandsreaksies 

en gevoelens soos vrees, woede, vreugde, angs, medelye en afkeer. Emosie 

behels meer as net gevoel, aangesien die hele organisme daarby betrokke is 

(De Witt & Booysen 1994:20). 

Die begrip "emosie" word deur Van den Aardweg en Van den Aardweg 

(1988:77) gedefinieer as 'n aspek van die affektiewe lewe - tesame met buie, 

sentimente en gevoelens - wat gewoonlik uiting vind op 'n sigbare wyse soos 

vreugde, vrees, hartseer en woede, en wat menslike gedrag beheer. Volgens 

Oatley en Jenkins (1996:96) word 'n emosie veroorsaak deur 'n persoon se 

bewuste of onbewuste evaluering van 'n gebeurtenis ten opsigte van 'n 

doelwit. Hulle verduidelik dat die kern van 'n emosie die persoon se innerlike 

gereedheid is om op te tree en emosie verskaf 'n mate van dringendheid om 

op te tree en tot aksie oor te gaan. Hulle meld dat verskillende tipes van 

"gereedheid" verskillende verhoudings met mense skep. Volgens Oatley en 

Jenkins (1996:96) word emosie beskou as 'n kognitiewe toestand waarin 'n 

persoon verkeer en wat gepaardgaan met liggaamsveranderings, -

uitdrukkings en -aksies. 

Plutchik (1991:22) se konsep van emosie is gebaseer op sy idee dat emosie, 

net soos fisiese karaktertrekke en gedrag, die produk van natuurlike seleksie 

is. Hy definieer emosie as 'n biologiese aanpassing wat die mens bystaan om 

tot optrede oor te gaan. Die biologiese aanpassings sluit in die chemiese en 

neurologiese veranderings wat plaasvind in die mens, asook sekere 

emosionele patrone wat gepaardgaan met die ekspressie van die emosie. 

Plutchik (1991:22) toon dat emosie 'n ekspressiewe waarde het. 
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Daar bestaan verskeie teoriee oor emosie wat in die volgende afdeling kortliks 

saamgevat sal word. 

3.3 TEORIEE OOR EMOSIE 

Vroee navorsers soos Rathus (1988:424) en Wolff (1982:465) beweer dat 

daar 'n verband tussen die ontwikkeling van emosie en kognitiewe 

ontwikkeling, asook sosiale ervaring bestaan en. dat selfs die tassintuig 'n 

bepalende rol speel in die emosionele ontwikkeling van die kind. Die 

hoofpunte van die mees algemene teoriee oor emosie word hier genoem. 

Plutchik (1980) toon dat die studie van emosie en die studie van 

persoonlikheid aspekte van dieselfde basiese domein van interpersoonlike 

verhoudinge is .. Na aanleiding van die teorie van Plutchik (1980) beweer 

Buskist en Gerbing (1990:361) dat emosie komplekse kettings is wat 'n 

gedragshomeostase produseer en 'n genetiese basis besit. Hulle voer aan dat 

Plutchik (1980) die gebeurtenis as kognitief evalueer, wat dan 'n gevoel asook 

'n patroon van fisiologiese verandering meebring (Buskist & Gerbing 

1990:361). 

Volgens Thompson (1988:245) dateer die biochemiese model van emosie 

terug na die antieke Grieke. Hy toon aan dat die teorie van Hippocrates 

beweer dat individuele verskille in emosionaliteit die gevolg is van die 

relatiewe proporsie van vier liggaamsvloeistowwe. 'n Tekort of oormaat van 

'n enkele biochemiese stof in die liggaam kan 'n emosionele toestand 

veroorsaak. 

Oatley en Jenkins (1996:63) voer aan dat die suigeling-kleutergebaseerde 

teorie van Charles Darwin (1859) redeneer dat emosie 'n primitiewe kwaliteit 

het wat menslike wesens steeds met die diereryk verbind (Oatley & Jenkins 

1996:62). 
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Donald en Nathanson (1993:554) voer aan dat Darwin (1859) die teorie 

bekendgestel het dat mense gebore word met meganismes wat elk 'n 

spesifieke gesigsuitdrukking veroorsaak en kategoriee van emosie soo~ vrees, 

skuld, angs, hartseer, nuuskierigheid en vreugde word onderskei. Huidige 

navorsing bevestig dat kinders kontekstuele verduidelikings vir die affektiewe 

stand in hulself genereer. So ook besit kinders 'n seleksie van stimuli en 

respondeer daarvolgens. 

Volgens die vroee navorsing van Piaget (1969:158) is emosie en kognisie 

onafskeidbaar. Gesamentlik vorm hulle simboliese skemas, wat die basiese 

boublokke van intelligensie uitmaak. Emosie verskaf energie aan die skema 

in die vorm van belangstelling, sowel as die inklinasie om 'n situasie te 

benader of te vermy. Kognisie, wat die struktuur vir ontwikkeling verskaf, 

word deur emosie verbeter of verhinder. 

Psigo-analitiese teoretici soos Freud en Spitz (Donald & Nathanson 1993:545) 

verkla~r dat emosie uit sosiale verhoudinge spruit. Donald en Nathanson 

(1993:545) meld dat, volgens Freud, die baba aanvanklik nie oor emosie of 

kognisie beskik nie, maar slegs oor opwekking en die vermindering van 

opwekking, asook spanning en die vermindering daarvan. Emosie is 'n vorm 

van energie wat disorganisasie of disekwilibrium aandui. Dit is dan die ego se 

taak om 'n staat van ekwilibrium teweeg te bring. 

Ettinger, Crooks en Stein (1994:318) le klem op die James-Langeteorie van 

emosie. Hierdie teorie verduidelik dat 'n stimulus soos byvoorbeeld die 

skielike verskyning van 'n beer die fisiologiese response en liggaamlike 

bewegings aktiveer, en emosie ontstaan wanneer die individu sy fisiologiese 

response soos 'n vinnige hartklop interpreteer. Die mens ervaar dus emosie 

omdat daar 'n bewuswording van fisiologiese verandering is (Ettinger, Crooks 

& Stein 1994:319). 
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Volgens Oatley en Jenkins (1996:115) is die James-Langeteorie van emosie 

gekritiseer en 'n alternatiewe teorie van emosies is bekendgestel, naamlik die 

Cannon-Bardteorie rakende emosie. Laasgenoemde teorie stipuleer dat 

fisiologiese veranderinge nie die borsaak van emosies is nie. Volgens die 

Cannon-Bardteorie (Ettinger, Crooks & Stein 1994:320), vind die emosionele 

en fisiologiese veranderinge gelyktydig plaas en veroorsa·ak tegelykertyd 'n 

subjektiewe em0sie - belewing en 'n opwekking van die simpatiese 

senuweestelsel. 

In 1960 het Schachter en Singer die Schachter-Singerteorie van emosie 

ontwikkel, wat die elemente van beide die James-Lange- en Cannon-Bard

teorie insluit (Ettinger, Crooks & Stein 1994:321). Volgens die Schachter

Singerteorie hang emosie van 'n dubbele kognitiewe interpretasie af. Die 

teorie teoretiseer dat die mens emosie sal belewe indien fisiese opwekking 

soos 'n kloppende hart plaasvind en indien die stimulus deur die kognitiewe 

sisteem as 'n emosie geetiketteer word. Die mens evalueer die emosies, 

asook die fisiologiese verander:-ing wat plaasvind. 

Ter opsomming kan emosies op drie verskillende vlakke bestudeer word. Die 

eerste en belangrikste is die subjektiewe gevoel wat deur mense ervaar word. 

Die tweede vlak is die ekspressie van emosie wat gesigsuitdrukkings en nie

verbale kommunikasie insluit. Fisiologiese veranderinge wat 'n emosie 

vergesel, is op die derde vlak gelee. Dit is duidelik dat intellek en emosie nie 

van mekaar geskei kan word nie. Emosionele welstand is 'n voorspeller van 

sukses en volgens Toben (1997:22) hou die begrip "emosionele intelligensie11 

met sukses verband. 

Die redenasie van die emosionele intelligensiebeweging is dat emosie 'n bron 

van energie is wat benut moet word en dat intellek aangewend kan word om 

dit te help bestuur - nie om emosies te ontken en die motiverende kant 
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daarvan te negeer nie (Strydom 1999:14-15). Die emosionele 

intelligensiebeweging word kortliks in die volgende afdeling bespreek. 

3.4 DIE VERBAND TUSSEN EMOSIONELE INTELLIGENSIE EN 

SKOOLGEREEDHEID 

Volgens Toben (1997:22) word "emosionele intelligensie" deur die 

opvoedkundige sielkundige Salovey as volg gedefinieer: "The ability to 

perceive, access, and generate emotions so as to assist thought, to 

understand emotions and emotional knowledge and to reflectively regulate 

emotions so as to promote emotional and intellectual growth". 

Hierdie definisie kombineer die idee dat emosie denke meer intelligent maak 

en dat mense meer intelligent oor emosies dink {Toben 1997:22). Volgens 

Salovey en Mayer (1990: 189) behels emosionele intelligensie die suksesvolle 

hantering van emosies. Hierdie vaardigheid, naamlik die hantering van 

emosies, is nodig vir die voorskoolse kind se emosionele skoolgereedheid. 

Om emosioneel goed gebalanseerd te wees, moet die voorskoolse kind leer 

om sy emosies te kan beheer. Hy moet dus in staat wees om, voordat hy op 

prikkels reageer wat emosionele reaksies kan uitlok, eers na te dink sodat die 

reaksie wat hy toon1 op 'n sosiaal aanvaarbare wyse tot uiting kan kom. 

Plutchik (1980) se agt basiese emosies van die voorskoolse kind sluit hierby 

aan soos reeds bespreek in Hoofstuk 2 (Figuur 2.2). Volgens Louw 

(1990:283) word kleuters in die Westerse samelewing geleer om basiese 

emosies soos woede, jaloese en angs te onderdruk en hulle word geleer dat 

hierdie emosies in bepaalde situasies onaanvaarbaar is. Wat betref die toon 

van aangename emosies, byvoorbeeld affeksie en blydskap, word kleuters 

egter geleidelik minder spontaan. Teen ses jaar het kleuters meestal geleer 

om aan te pas by sosiale norme en om minder spontaan te wees in hulle 

emosionele uitinge (Louw 1990:284). 
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Daar word van die kind wat gereed is om toe te tree tot die skool, verwag dat 

hy reeds geleer het om 'n mate van beheer oor sy emosies uit te oefen 

(Hurlock 1978:219), daarom is dit belangrik dat voorskoolse kleuters gelei 

word tot aanvaarding van hul beperkings en die uitdrukking van hul emosies 

op aanvaarbare wyses. 

Alhoewel Vrey (1979:89) die skooltoetreder se gemoedslewe as baie labiel 

beskryf, beklemtoon hy dat sy gevoelsuitinge beheers is en dat woede

uitbarstings gevolglik min voorkom. Die voorskoolse kind moet dus gelei 

word om emosies waar te neem, uit te druk, te verstaan en te beheer met die 

oog daarop om in 'n emosioneel intelligente mens te ontwikkel. Voorskoolse 

kinders moet daarom die agt basiese emosies volgens Plutchik (1991:113) 

waarneem, uitdruk, verstaan en beheer alvorens emosionele skoolgereedheid 

bereik kan word. 

Die agt basiese emosies is die volgende: 

o Aanvaarding en liefde/affeksie 

o Vreugde en geluk 

o Nuuskierigheid/verwagting 

o Woede 

o Vrees 

o Angs 

o Hartseer 

o Jaloesie. 

Die basiese emosies volgens Plutchik (1980) is reeds in Hoofstuk 2 bespreek 

en slegs 'n bondige samevatting word hier ingesluit. 
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Die verwerwing van identiteit by die voorskoolse kind oeten 'n direkte invloed 

op sy gedrag uit, 'n proses wat bekend staan as seltregulering. Die aanleer 

van seltregulering is 'n kernaspek van die kind se ontwikkeling en wording. 

Dit stel horn in staat om die eise wat die omgewing aan horn stel, te verstaan 

en te weet hoe om sy gedrag te beheer en te reguleer om aan daardie eise te 

voldoen. Die stempel van seltregulering is die verskuiwing van eksterne 

kontrole na die verwerwing van innerlike kontrole (Bukatko & Daehler 

1992:451). 

Goleman (1996:7) definieer "emosionele intelligensie" as die wete wat jou 

gevoelens is en die vermoe om die gevoelens te gebruik om goeie keuses in 

die lewe te maak. Dit is verder die vermoe om stresvolle stemminge 

suksesvol te beheer, asook om impulse te kontroleer. Dit sluit in om 

gemotiveerd en optimisties te bly en om gestelde doelwitte na te street. 

Goleman (1996:7) toon verder dat emosionele intelligensie empatie asook 

sosiale vaardighede insluit. Volgens Goleman (1996:7) bestaan daar 'n 

korrelasie tussen emosionele intelligensie en akademiese prestasie. Dit blyk 

dat kinders wat emosioneel intelligent is, meer in staat is om impulsiwiteit te 

beheer en gemotiveerd is om langtermyndoelwitte na te street wat op die 

akademiese terrein nodig is (Goleman 1996:7). 

Goleman (1996:49,50) toon die essensiele elemente wat 'n kind se 

emosionele intelligensie uitmaak, soos volg aan: 

o Kennis in verband met jou eie emosies 

Selfbewussyn is hier die basis vir selfvertroue. Kinders moet van kleins at 

geleer word om gevoelens te beskryf, asook wat die rede vir die betrokke 

gevoel is. Hulle moet gelei word om bewus te raak van hul eie gevoelens 

en om die regte keuses te maak in verband met die aksies wat volg. 
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a Algemene hantering van emosies 

Kinders moet die vermoe aanleer om gevoelens op 'n gepaste wyse te 

hanteer. Kinders wat hulleself kan kalmeer of angs en prikkelbaarheid kan 

afskud, kan bokant die struikelblokke van die lewe uitstyg. 

a Selfmotivering 

Om produktief en effek.tief te wees, moet kinders leer om hulle 

entoesiasme, selfvertroue en konsentrasie op doelwitbereiking te fokus. 

Kinders wat angstig is en woede en depressie toon, kan nie aandag gee 

nie en dus nie leer nie. Dit blyk dat 'n voorskoolse kind wat wil vorder in 

die skool, bogenoemde vaardighede sal moet baasraak (Goleman 

1996:24). 

a Empatie 

Empatie is 'n essensiele vaardigheid wat beteken om sensitief te wees vir 

die gevoel van ander en om ander se standpunte in gedagte te hou. 

Kinders moet geleer word om die basiese emosies ook in ander persone te 

identifiseer en te onderskei. Dit is 'n essensiele vaardigheid vir emosionele 

skoolgereedheid. 

o Hantering van verhoudinge 

Kinders moet oor goeie sosiale vaardighede beskik, geskilpunte ontknoop 

en konsensus bereik. 'n Kind met swak sosiale vaardighede is meer 

geneig om ander se gevoelens verkeerd te interpreteer. So 'n kind word 

verward en kan die leergebeure nie suksesvol voltrek nie (Goleman 

1996:49-59). 
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In die artikel van Pool (1997:12-13) toon Goleman (1996) in sy navorsing aan 

dat die limbiese brein verantwoordelik is vir die beheer van ons emosies. Dit 

is die sogenaamde emosionele brein. Ons analitiese denke word altyd deur 

ons emosies be"invloed. Goleman (1996) toon aan dat kinders wat kroniese 

hartseer of angs ervaar, konstante inmenging van die "emosionele brein" 

ervaar wat dit vir hulle moeilik maak om te konsentreer en te leer (Pool 

1997:12-13). Volgens Pool (1997:14) is kinders wat kroniese hartseer of 

angs ervaar, meer blootgestel aan die risiko om ernstige siektes op te doen. 

Pool (1997:14) stipuleer verder dat kinders gelei moet word om hulle emosies 

te beheer, sodat emosies nie die oorhand oor hulle kry en hulle emosioneel 

ongebalanseerd raak nie. Die basiese emosies volgens Plutchik (1980) sluit 

hierby aan. Dit wil voorkom asof kinders die basiese emosies - soos reeds 

bespreek - in balans moet bring om in beheer van hut eie emosies te kom en 

ook om ander se emosies korrek te interpreteer en empatie met ander 

persone te toon. Die ondersoeker gaan van die veronderstelling uit dat 

terapeutiese tegnieke suksesvol aangewend kan word om kinders te lei om 

hul emosies beter te verstaan, korrek te interpreteer, asook te beheer - om 

dus meer emosioneel intelligent te wees. 

Die voorskoolse kind wat emosioneel skoolgereed is, is in 'n mate emosioneel 

intelligent en in staat om basiese emosies volgens Plutchik (1980) te 

verstaan, uit te druk en te beheer. Vervolgens word klem geplaas op die 

implikasies van emosionele skoolgereedheid vir die voorskoolse kind met 

spesiale verwysing na die basiese emosies volgens Plutchik (1980). 
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3.5 IMPLIKASIES VAN EMOSIONELE SKOOLGEREEDHEID VIR DIE 

VOORSKOOLSE KIND MET SPESIALE VERWYSING NA DIE BASIESE 

EMOSIES VOLGENS PLUTCHIK (1980) 

3.5.1 Gevoelsbelewinge 

Die kleuter se affektiewe belewing word gekenmerk deur aangename 

(positiewe) gevoelens soos liefde, vreugde en blydskap, asook deur 

onaangename (negatiewe) gevoelens soos jaloesie, angs en vrees. 

Die opvoeder kan deur toereikende affektiewe begeleiding die kleuter se 

gevoelslewe stabiliseer sodat hy op positiewe wyse betekenis aan sy 

omringende wereld gee. Hierdie aangename of positiewe belewinge is 

noodsaaklik vir die kleuter se ganse ontwikkeling en is belangrik vir 

skoolgereedheid, omdat emosionele welstand nodig is vir sukses. 

Dit blyk dat 'n stabiele gevoelsontplooiing die kleuter se ganse uitgaan na die 

werklikheid raak en aan die basis le van sy lewenshouding en belewenisinge

steldheid (Solms 1990:188). 

Die aangename of positiewe gevoelens, asook die onaangename of negatiewe 

gevoelens volgens Plutchik (1980), is reeds in Hoofstuk 2 bespreek. 

Vervolgens word die klem verplaas na die verband tussen bepaalde gevoelens 

en skoolgereedheid. 

3.5.1.1 Aangename of positiewe gevoelens volgens Plutchik (1980) 

en die wyse waarop dit met skoolgereedheid verband hou 

(a) Liefde/aanvaarding as basiese emosies volgens Plutchik 

(1980) 
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Indien die kleuter nie liefdevolle aanvaarding ontvang nie, sal sy ontwikkeling 

ontoereikend voltrek word (Solms 1990:189). Vroee navorsers soos Moore en 

Moore (1977:3) beklemtoon die belangrikheid van die huis en die gesin as 

hulle die volgende stelling maak: "what the child needs most to grow well is 

a warm one-to-one relationship with a parent (or parent figure) who is always 

there to comfort and guide him". Die rede wat Moore en Moore (1977:3) 

hiervoor aanvoer, is dat: " ... during the first eight years of his life the child 

requires affection and emotional security more than learning skills, .. . he 

should be able to get ready for life unfettered by school rules". Dit blyk dat 

kinders liefde, aanvaarding en geborgenheid as basiese emosies nodig het 

voordat hulle aan die eise van die skool kan voldoen. Genoemde basiese 

emosies van liefde, aanvaarding en geborgenheid vorm die fondament 

waarop ander leervaardighede gebou kan word. Blecher-Sass (1997:13) toon 

aan dat skooltoetreders makliker van ouers skei indien daar 'n 

opvoedingsverhouding van liefde en aanvaarding tussen ouer en kind 

bestaan. Dit laat die kind geborge voel, want hy beleef die liefde as 

beskermend en waarderend ten opsigte van homself. 

Kapp (1990:196) noem dat die kind wat nie aanvaarding beleef nie, wat oor 

'n gebrekkige selfvertroue en gevoel van eiewaarde beskik, wat nie relatief 

eenvoudige besluite self kan neem nie, en wat nog nie binne perke beheer 

oor die uitlewing van sy emosies kan uitoefen nie, waarskynlik nog nie 

skoolgereed is nie. 

Volgens Berk (1991) wil dit voorkom asof 'n veilige en geborge omgewing 'n 

bepalende faktor in die kind se ontwikkeling en latere leer is. Jacobs en Vrey 

(1982:15) meld dat 'n gebrek aan liefde met verwerping verband hou en so 'n 

kind sal dus nie aan die eise van die skool kan voldoen en sy potensiaal kan 

ontplooi nie. 
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Die oorsake van nie-skoolgereedheid k«;m in sekere gevalle teruggevoer word 

na die ouerhuis. Indien liefde en aanvaarding ontbreek en die ouers nie hul 

opvoedingstaak ten opsigte van die voorskoolse kind nakom nie, kan dit die 

kind se skoolgereedheid vertraag, wat nie alleen 'n nadelige invloed op sy 

skooltoetrede nie, maar ook op sy hele ingesteldheid teenoor skool en 

skoolwerk kan uitoefen. Liefde en aanvaarding kan as eerste kriterium vir 

emosionele skoolgereedheid genoem word, omdat dit as basis vir verdere 

ontwikkeling en leer dien. 

(b} Vreugde as basiese emosie volgens Plutchik (198Cl) 

Die kleuter bring die meeste van sy tyd by sy ouers deur en daarom is die 

atmosfeer in die gesin en die ouer-kindverhouding van sentrale belang in die 

mate waarin hierdie tydperk as gelukkig ervaar word al dan nie (Coetzee 

1990:169). 

Soos reeds bespreek, vorm die voorskoolse kind verskillende relasies ten 

opsigte van homself, ander en objekte. El keen van hierdie relasies be"invloed 

die verwerwing van 'n eie identiteit. Die kind se relasie met die self staan 

bekend as die selfkonsep. Die kind se siening van homself ontwikkel 

geleidelik uit hoe hy dink dat ander horn sien (Bukatko & Daehler 1992:460). 

Die basiese emosie van vreugde by die- voorskoolse kind dien as basis vir die 

vorming van 'n positiewe selfkonsep. 

Die vorming van 'n positiewe selfkonsep is 'n vereiste vir suksesvolle 

skoolgereedheid. Vreugde as basiese emosie kan as kriterium vir emosionele 

skoolgereedheid gebruik word. 'n Voorskoo1se kind wat 'n positiewe 

selfkonsep openbaar, is volgens Grove en Hauptfleisch (1992:5) bereid om te 

leer en toon selfvertroue om te eksploreer en die leerhandelinge hul eie te 

maak. Volgens Louw (1990:317) bevorder spel die kind se emosionele 

welsyn en ontwikkeling, omdat dit genot verskaf. 
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Saam met die basiese emosie van vreugde en genot hang die aspek van spel 

by die voorskoolse kind. Kinderspel is op liefde en vertroue geskoei en vind 

alleen plaas as die kind veilig voel en geluk beleef. Deur spel kom die kind in 

ontmoeting met ander, leer hy bedagsaamheid, mededeelsaamheid en 

onselfsugtigheid ken, kry hy eerbied en agting vir ander en verwerf hy 

toenemend vryheid tot verantwoordelikheid. Al hierdie aspekte is vir die kind 

se suksesvolle toetrede tot die formele leersituasie van die uiterste belang 

(Kapp 1990: 193). Geluk le die grondslag van vreugdevolle spel. Volgens 

Vrey (1979) is die persoon wat tot selfaktualisering kom, betrokke by die 

lewe, smaak intense genot en vreugde, asook diepe smart. Die kind moet 

gelei word om nie net sy eie vreugde en genot te ken nie, maar ook die van 

ander met wie hy saamleef. Suksesbelewing verskaf groot plesier. 

{c) Nuuskierigheid/verwagting as basiese emosie volgens 

Plutchik {1980) 

Nuuskierigheid is volgens Du Toit (1988:67) 'n positiewe emosie wat 'n 

bydrae lewer tot fisieke gesondheid, die kleuter se lewe interessant maak en 

sy intellektuele ontwikkeling versnel, omdat dit horn voortdurend motiveer om 

sy kennis te vermeerder en 'n belangstelling in sy omgewing en ander mense 

te toon. Pretorius (1993:70) toon aan dat die kind wat gevoelsmatig gereed 

is vir die leeropgaaf, horn kan distansieer van die ouer, 'n bereidheid toon om 

dit te waag met nuwe inhoud, nie maklik huil nie en nie angstig voorkom 

nie. Dit is duidelik dat die voorskoolse kind 'n mate van nuuskierigheid of 

verwagting moet openbaar voordat hy die formele skool betree, waarna hy 

met die nuwe inhoud waag en eksploreer. Dit blyk dat nuuskierigheid as 

basiese emosie by die voorskoolse kind as kriterium kan dien vir emosionele 

skoolgereedheid. 
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Grove en Hauptfleisch (1992:5) is dit eens dat die kind 'n bereidheid moet 

toon om by leergebeure betrokke te raak en 'n ge"interesseerdheid ten opsigte 

van die leergebeure moet openbaar. 

3.5.1.2 Onaangename of negatiewe gevoelens volgens Plutchik 

(1980) en die wyse waarop dit met skoolgereedheid 

verband hou 

a) Woede as basiese emosie volgens Plutchik (1980) 

Kinders gebruik die basiese emosie van woede as 'n verdedigingsmeganisme 

om hulleself te beskerm (Plutchik 1991:97). Twee soorte kenmerkende 

woedereaksies kan onderskei word, naamlik: 

i. Impulsiewe reaksie 

-Dit word gemik direk teen persone, diere en voorwerpe. Dit is ook die 

opvallendste reaksie by kinders en is gewoonlik fisies of verbaal. 

ii. Onderdrukte reaksies, waardeur die reaksies onder beheer gehou of 

opgekrop word. Uiterlike tekens hiervan is: 

+ 'n Onverskillige houding. 

+ Selfbejammering. 

• Teruggetrokkenheid en in homself gekeer wees. 

Die kleuter gee uiting aan woede deur aggressief op te tree. Soos die kleuter 

ouer word, is daar 'n verskuiwing van fisiese aggressie na verbale aggressie: 

" ... physically aggressive behavior generaily decreases with age ... this decline 

of physical aggression is accompanied by an increase in verbal aggression" 

(Salkind 1990:379). 

86 



Hoofstuk 3 Emosionele aspekte van die voorskoolse kind 

Volgens Goleman (1996) moet die kleuter begelei word om emosies te 

beheer, te verstaan en op sosiaal aanvaarbare wyse uiting daaraan te gee. 

Dit is belangrik dat die kind wat die skool betree, positiewe 

selfhandh~wingsgedrag aanleer. Indien die voorskoolse kind suksesvolle 

interpersoonlike verhoudings wil stig, moes hy geleer he~ om goeie kontrole 

oor sy emosies te kan uitoefen. 

Terwyl daar dus erken word dat alle kinders by tye aggressief voel en dat 

woede-uitbarstings wel voorkom moet kinders gehelp word om dit te ontlaai 

op wyses wat dit sal verlig, maar nie meer probleme sal veroorsaak nie 

(Papalia & Olds 1990:368). Die energie wat ontstaan, moet dus gekanaliseer 

word op konstruktiewe wyses waardeur ander nie benadeet word nie. Die 

ouer se aandeel in die dissiplinering van die kleuter kan nie oorbeklemtoon 

word nie. Volgens De Witt en Booysen (1994:181) is gesag en dissipline 

voorwaardes vir effektiewe onderrig en leer. 

b) Vrees as basiese emosie volgens Plutchik (1980) 

Vrees is in verskillende vorme en intensiteite by kleuters teenwoordig en 

elkeen ontwikkel sy eie unieke wyse om dit te hanteer. Bauer (1976:69) het 

'n vroee studie van vrese by voorskoolse en laerskoolkinders uitgevoer en tot 

die gevolgtrekking gekom dat vrees vir liggaamlike gevaar met ouderdom 

toeneem, terwyl vrees vir fantasiekreature met ouderdom afneem. 

'n Aspek wat volgens Hanekom en Robinson (1991:45) daarop kan dui dat 'n 

kind emosioneel nog nie gereed vir skooltoetrede is nie, is uitermatige 

skaamheid, vreesbevangenheid en oorafhanklikheid. Die basiese emosie van 

vrees kan dus as kriterium vir emosionele skoolgereedheid gebruik word. 

Grove en Hauptfleisch (1992:6) toon aan dat 'n voorskoolse kind nie 'n gevoel 

van spanning en vrees vir die leersituasie moet ontwikkel nie. Die 

belangr1kheid van 'n veilige en geborge atmosfeer is belangrik sodat die 
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vertrouensverhouding wat so tot stand kom, die kind veilig, kalm en rustig 

laat voel en vrese verdrywe word. Sodoende sal die kind bereid wees om 

horn oop te stel vir leer. Die voorskoolse kind wat die formele skool betree, 

moet dus nie oormatige, onrealistiese vrees vir die skool, onderwysers, 

leerlinge en leerinhoud openbaar nie. 

c) Angs as basiese emosie volgens Plutchik (1980) 

Volgens Blecher-Sass (1997:12) is skeidingsangs 'n normale reaksie by enige 

skooltoetreder wat die bekende huislike omgewing en mense verlaat om aan 

te pas by die nuwe, vreemde omgewing by die skool. Louw (1990:286) sluit 

hierby aan en meld dat daar aanduidings is dat kleuters skeidings met hulle 

ouers baie traumaties beleef en dat dit hulle latere aanpassing en 

funksionering kan be"invloed. Van Zyl (1991:28) toon aan dat, indien 'n 

voorskoolse kind nie emosionele veiligheid beleef nie, hy dikwels te angstig en 

gespanne is om te kan konsentreer, wat daartoe aanleiding gee dat so 'n kind 

dikwels glad nie kan leer nie. Kapp (1990:151) verwys na onderpresteerders 

in die algemeen en toon dat hulle beduidend angstiger is as presteerders. 

Hoe intenser die angsbelewing, hoe negatiewer die uitwerking daarvan op 

prestasie, omdat angs denke inhibeer (Kapp 1990:151). Na afloop van 

bogenoemde kan die basiese emosie van angs as kriterium vir emosionele 

skoolgereedheid dien. 

Daar is egter wel tipes angs wat reeds op 'n jong ouderdom voorkom. 

Gehegtheid en daarmee saam skeidingsangs, ontwikkel vanaf die baba se 

eerste jaar en so ook vreemdelingsangs. Terwyl eersgenoemde distress is 

wat ontstaan wanneer die primere of ander bekende versorger die kind 

verlaat, is laasgenoemde 'n waaksaamheid teenoor vreemde persone, aldus 

Papalia en Olds (1990:271). Hierdie twee tipes angs neem egter geleidelik af 

met toename in ouderdom en is uitsonderlik na driejarige ouderdom. Indien 

angs nie afneem nie, kan dit problematies wees vir die voorskoolse kind wat 
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die skool betree. Soos reeds aangedui, kan die basiese emosie van angs dus 

as kriterium vir emosionele skoolgereedheid dien. 

d) Hartseer as basiese emosie volgens Plutchik (1980} 

Hartseer by die kind word uitgedruk deur te huil en belangstelling in 

alledaagse aktiwiteite te verloor. Daar bestaan verskeie kenmerkende 

reaksies ten opsige van die basiese emosie van hartseer, naamlik huil, 

belangstelling verloor, slapeloosheid, nagmerries, 'n gebrek aan eetlus, 'n 

gebrek aan kommunikasie met ander, nie aan spel deelneem nie en algemene 

lusteloosheid. Grove en Hauptfleisch (1992:44) meld dat leesgereedheid 

verband hou met emosionele stabiliteit en 'n belangstelling in leer en lees. 'n 

Kind wat dus nie emosioneel stabiel in die formele skoolsituasie is nie, sal nie 

aan die eise wat die skool aan horn stel, kan voldoen nie. Van Zyl (1991:25) 

sluit hierby aan deur te toon dat emosioneel onstabiliteit die kind se leer 

grootliks rem. Hierdie kinders is te gespanne en angstig om te kan 

konsentreer en voel "bang" om te eksploreer. Die emosionele onstabiele 

voorskoolse kind se leer en wording vind dus nie toereikend plaas nie en hy 

sukkel veral met aandaggewing. 

Hartseer as basiese emosie kan as kriterium vir emosionele skoolgereedheid 

gebruik word, omdat emosionele onstabiliteit die kind se aanpassing in die 

skool en algemene leer be"invloed. 

e} Jaloesie as basiese emosie volgens Plutchik (1980} 

"Jaloesie" as term is volgens die Verklarende Afrikaanse Woordeboek 

(Labuschagne & Eksteen 1992:303) afguns, naywer en nyd. Jaloesie by 

kinders is 'n normale reaksie op die werklike of moontlike verlies aan liefde en 

sekuriteit. Jaloesie as basiese emosie word nie slegs net tuis gevind as 

gevolg van die koms van 'n nuwe baba of voortrekkery nie, maar ook by die 
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skool as gevolg van 'n gevoel van onveiligheid. Meij en Sombolase (1993:14) 

sluit hierby aan en meld dat onryp of onvanpaste gedrag, 'n versteurde 

verhouding met die portuurgroep en gesagsfigure, asook oormatige 

afhanklikheid en optredes van jaloesie 'n aanduiding gee dat daar 'n 

leergeremdheid of emosionele agterstand betrokke is. Dit is juis om 

bogenoemde redes dat jaloesie as kriterium vir emosionele skoolgereedheid 

gebruik kan word. 

Wanneer die vyf- of sesjarige kind tot die primere skool toetree, is hy 

normaalweg reeds emosioneel goed aangepas, hoewel emosies van die 

kleuterfase nog na vore kan kom. Emosionele stabiliteit word deur verskeie 

skrywers (Vrey 1979; Grove 1984) as 'n voorvereiste vir optimale kognitiewe 

funksionering beskou. Die jong kind kan slegs vanuit 'n emosioneel-stabiele 

psige aan die omringende werklikheid betekenis gee. 

Die basiese emosies volgens Plutchik (1980) naamlik liefde, aanvaarding, 

vreugde, nuuskierigheid, woede, vrees, angs, jaloesie en hartseer kan as 

kriteria vir emosionele skoolgereedheid gebruik word. Die positiewe basiese 

emosies volgens Plutchik (1980) soos liefde, aanvaarding, vreugde en 

nuuskierigheid behoort deel te wees van die emosionele ontwikkeling van die 

voorskoolse kind wat emosioneel skoolgereedheid is. Die voorskoolse kind 

wat emosioneel skoolgereed is, behoort die negatiewe basiese emosies soos 

woede, vrees, angs, jaloesie en hartseer te kan ken, verstaan en op korrekte 

wyse te beheer, sodat die negatiewe basiese emosies nie die emosionele 

ontwikkeling van die voorskoolse kind rem nie. Indien die negatiewe basiese 

emosies volgens Plutchik (1980) die oorhand kry oor die voorskoolse kind se 

emosionele ontwikkeling, sal sodanige kind as nie emosioneel skoolgereed nie 

geevalueer word. Daar moet in gedagte gehou word dat enkele faktore die 

emosionele ontwikkeling van die voorskoolse kind be"invloed en 'n invloed op 

skoolgereedheid uitoefen. Die volgende afdeling gee 'n bondige bespreking 
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van die faktore wat die emosionele ontwikkeling van die voorskoolse kind 

be"invloed. 

3.6 ENKELE FAKTORE WAT DIE EMOSIONELE ONTWIKKELING 

VAN DIE VOORSKOOLSE KIND BEiNVLOED 

3.6.1 lnleiding 

Die voorskoolse kind is in 'n proses van groei en rypwording tot 

volwassenheid. Dit word benadruk dat daar altyd in gedagte gehou moet 

word dat oorerwingsfaktore en omgewingsfaktore 'n deurslaggewende rol 

hierin speel en dat die kind die produk daarvan is. 

Kapp (1990:29,30) omskryf oorerwingsfaktore as die fisieke en psigiese 

eienskappe wat oorerflik is van die kind se ouers, byvoorbeeld sy voorkoms 

en geaardheid, terwyl hy onder omgewingsfaktore verstaan alle faktore wat 

van buite op die kind inwerk, soos byvoorbeeld die omstandighede waarin die 

kind grootword. Kapp (1990:114) wys daarop dat daar selde een enkele 

oorsaak vir affektiewe en gedragsprobleme by kinders gevind kan word en 

dat dit 'n kombinasie van faktore is wat ten grondslag van 'n kind se 

emosionele labiliteit le. 

3.6.2 Faktore wat in die kind gelee ~s 

3.6.2.1 Temperamentverskille 

Daar is sprake van 'n aangebore disposisie, aanleg of geaardheid wat een 

kind meer vatbaar vir probleemgedrag as 'n ander maak (Kapp 1990:114). 

Kinders wat opgeruimd, aanpasbaar en gelykmatig is, hanteer probleme beter 

as die wat buierig, onaanpasbaar en emosioneel sensitief is. Die emosionele 
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ontwikkeling van die voorskoolse kind kan deur temperamentsverskille 

be"invloed word en dit kan weer op sy beurt 'n invloed op skoolgereedheid he. 

3.6.2.2 Gesondheidsprobleme 

Kinders met fisiese siektetoestande soos asma, sistiese fibrose, suikersiekte, 

~artsiekte en enige ander langdurige siekte, loop 'n groter risiko om gedrags

of emosionele probleme te openbaar (Pool 1997:14). Gedrags- of emosionele 

probleme kan nadelige gevolge vir skoolgereedheid inhou, omdat so 'n kind 

horn nie tot die leergebeure kan rig nie. 

3.6.3 Faktore wat in die gesin gelee is 

3.6.3.1 Opvoedingsklimaat 

Gevoels- en gedragsversteuringe is dikwels terug te voer na die kind se 

opvoedingsgesitueerdheid tuis (Kapp 1990:115). 

Navorsing van Blechman (1990:ix1) plaas die klem op families wat volgens 

horn 'n natuurlike "laboratorium" verskaf vir ondersoek na emosionele 

ondervindinge en emosionele uitdrukking. Hy beklemtoon die belangrikheid 

van die opvoedingsklimaat en die gesinslede en hul invloed op die hantering 

van emosies. Dit blyk dat 'n voorskoolse kind wat uit 'n stabiele 

opvoedingsklimaat die skool betree, meer waagmoed toon om by leergebeure 

betrokke te raak en skoolgereed daarna uitsien. 

Die manier waarop 'n ouer sy kind aanmoedig, skep 'n gevoel van sekuriteit 

en motiveer die kind om in nuwe ondernemings betrokke te raak. 

Daarteenogr, indien die ouer nie begryp hoe die kind se gemoedstemming 

geraak word deur alledaagse dinge wat met horn gebeur nie, loop sy 

opvoeding op 'n dooie punt af (Pretorius 1993:47). Die opvoedingsklimaat 
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hou implikasies vir die voorskoolse kind se emosionele ontwikkeling asook 

skoolgereedheid in. 

3.6.3.2 Verhoudinge binne die gesin 

· Die belangrikheid van 'n gesonde ouer-kindverhouding is deur die jare 

benadruk. Die volle spektrum van menslike emosies soos woede, vrees, 

hartseer, liefde en vreugde kom in die ouer-kindverhouding voor. Wanneer 

dit 'n positiewe verhouding is, is die oorheersende gevoel een. van affeksie of 

liefde. Wanneer ouers en kinders se gevoelens bots, veroorsaak dit konflik by 

die kinders (Pretorius 1993:49). Die verhoudinge binne die gesin kan die 

emosionele ontwikkeling van die voorskoolse kind be"invloed, wat op sy beurt 

'n invloed op skoolgereedheid het. Dit blyk dat positiewe verhoudinge binne 

die gesin 'n bydrae kan lewer tot die voorskoolse kind se skoolgereedheid. 

Negatiewe verhoudinge binne die gesin kan die emosionele ontwikkeling van 

die voorskoolse kind nadelig be"invloed sodat die voorskoolse kind nie 

skoolgereed daarna uitsien nie. 

3.6.3.3 Opvoedingstyl 

Volgens Louw (1990:298) kan ouers hulle kinders se gedrag op verskeie 

wyses in die proses van opvoeding beihvloed, omdat hulle as gedragsmodelle 

dien. Indien die opvoedingskommunikasie tussen ouer en kind versteur word, 

word die voorskoolse kind se persoonsontplooiing ook versteur en het dit 'n 

nadelige invloed op sy emosionele ontwikkeling. Die kind verkeer dan in 

opvoedingsnood en voel onveilig en angstig. Die voorskoolse kind wat 

onveilig en angstig optree, toon nie waagmoed om by leergebeure betrokke 

te raak nie en is nie skoolgereed nie. Opvoedingsfoute soos afwysing van die 

kind, inkonsekwente optrede, te streng en onredelike dissipline, 

liefdeloosheid, oorbeskerming, verwenning, ens. veroorsaak ook 

problematiese opvoedingsgesitueerdheid (Kapp 1990:115). 
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3.6.3.4 Sosio-ekonomiese fak.tore 

Ander faktore wat die kind se opvoedingsgesitueerdheid raak en sy 

emosionele ontwikkeling asook skoolgereedheid kan be"invloed, is 

drankmisbruik, alkoholisme, losbandigheid, werkloosheid, misdaad, swak 

behuisingsomstandighede en gesinsonvolledigheid (Kapp 1990:115). 

Voorskoolse kinders afkomstig uit moeilike omstandighede is meer geneig om 

leer- en emosionele probleme te openbaar (Stephen Lilly 1979:78) en dit wil 

voorkom asof sodanige kinders nie skoolgereed is nie en nie aan die eise wat 

die skool stel, kan voldoen nie. 

3.6.4 Die invloed van die primere skool 

Die voorskoolse kind wat skoolgereed tot die skool toetree, het gewoonlik 'n 

positiewe belewing van die skool en skoolaktiwiteite. 56 'n kind is immers 

voorbereid op die eise van die skool en daarom benader hy die skoolwereld 

sonder vrees, vol selfvertroue en leergereed. Kinders wat daarom emosionele 

sekuriteit ervaar, sosiale vaardighede aangeleer het, 'n mate van 

onafhanklikheid van die ouers ontwikkel het, en wat aggressiewe impulse kan 

beheer, sal makliker in die primere skool aanpas as die voorskoolse kinders 

wat nog onseker van hulself is (Elkind en Weiner soos aangehaal deur Kapp 

1990:322). Ongunstige ervarings en belewinge by die skool lei egter dikwels 

tot gedragsprobleme by kinders, asook 'n negatiewe houding teenoor 

skoolwerk. 

3.6.5 Ander traumatiese gebeurtenisse 

Daar word algemeen aanvaar dat traumatiese gebeure in die kind se lewe 'n 

groot invloed op sy emosionele funksionering het en daarom moet die effek 

daarvan nooit gering geskat word nie. 56 byvoorbeeld sal enige verlies -
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hetsy deur die dood, egskeiding of verhuising - angs by die voorskoolse kind 

veroorsaak. Molestering1 mishandeling, 'n ernstige siekbed en ander 

versteurings in die kind se daaglikse leefpatroon verg aanpassing en moet 

eers verwerk word voordat die voorskoolse kind se emosionele stabiliteit 

herstel kan word, (Pretorius 1993:52) en hy as skoolgereed evalueer kan 

word. Dit blyk gevolgiik duidelik dat traumatiese gebeurtenisse 'n invloed op 

die voorskoolse kind se skoolgereedheid kan uitoefen. 

Britz (in Die Volksblad, 5 Maart 1999:5) verwys na die hartseer en trauma 

waardeur kinders as gevolg van 'n egskeiding moet gaan. 56 'n traumatiese 

gebeurtenis het 'n beslissende invloed op die emostonele ontwikkeling van 

kinders. Volgens Britz (in Die Volksblad, 5 Maart 1999:5) reageer kinders 

gewoonlik deur onttrekking, ongehoorsaamheid en ongelukkigheid te 

openbaar. As die ouer egter die kind steun in sy verwerking VCln die 

egskeiding en daar positiewe verhoudings met een of beide ouers bly 

voortbestaan, is die invloed van die egskeiding minder traumaties. Oit is dus 

belangrik dat traumatiese gebeure wat die kind beleef het, in berekening 

gebring word wanneer na sy emosionele ontwikkelingsvlak en 

skoolgereedheid gekyk word. 

· Na afloop van die bespreking van die emosionele aspekte van die voorskoolse 

kind sal die navorser dit nodig ag om ' n emosionele skoolgereedheids

evalueringslys bekend te stel. Die doel, rasionaal, ontwikkeling, beskrywing 

van die ondersoekgroep, asook die toepassing en nasien van die emosionefe 

skoolgereedheidsevalueringslys saf vervolgens bespreek word. Daama sal die 

emosionele skoolgereedheidsevalueringslys wat op die voorskoolse kind 

toegepas kan word, as ' n bylaag ingesluit word. 
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3.7 EMOSIONELE SKOOLGEREEDHEIDSEVALUERINGSLYS 

3.7.1 Doel van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

Die doel van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys(assesseringslys) 

is om 'n beeld te kry van die emosionele welstand van die voorskoolse kind en 

om te bepaal in watter mate die voorskoolse kind op emosionele vlak -

gemeet aan Plutchik (1980) se basiese emosies - gereed is vir skooltoetrede. 

Die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys het ook ten doel om te bepaal 

of die voorskoolse kind aan die emosionele kriteria wat gestel is volgens 

Plutchik (1980) se basiese emosies, voldoen. Indien die voorskoolse kind aan 

die voorgestelde emosionele kriteria voldoen, kan van die veronderstelling 

uitgegaan word dat die voorskoolse kind wel emosioneel skoolgereed is. 

Nadat die emosionele welstand van die voorskoolse kind bepaal is, is die 

uiteindelike doel met die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys om te 

bepaal tot watter mate terapie toegepas kan word om die voorskoolse kind 

wat nie emosioneel skoolgereed is nie, te begelei om sy emosionele welstand 

te verbeter. 

3.7.2 Rasionaal van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

Die rasionaal van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys is om 'n 

voorskoolse kind reeds voor skooltoetrede emosioneel te evalueer volgens die 

basiese emosies van Plutchik (1980). Die bepaling kan toon of 'n 

voorskoolse kind emosioneel skoolgereed is. 'n Evaluering wat 'n positiewe 

uitkoms toon, dui op emosionele skoolgereedheid. 'n Evaluering wat 'n 

negatiewe uitkoms toon, dui op ' n voorskoolse kind wat nie emosioneel 

skoolgereed is nie. So ' n voorskoolse kind kan deur middel van terapie baat 

vind en gelei word om emosionele tekortkominge die hoof te bied. 
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3.7 .3 Ontwikkeling van die emosionele skoolgereedheids-

evalueringslys 

Op grond van 'n deeglike literatuurstudie wat die voorskoolse kind en die 

emosies van die voorskoolse kind insluit, het die navorser ' n emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys(assesseringslys) saamgestel sodat 'n 

routelling bepaal kon word. 

Die onderskeie basiese emosies volgens Plutchik (1980) is as uitgangspunt in 

die ontwikkeling van die evalueringslys gebruik. Die navorser sien die 

suksesvolle interpretasie, uitlewing, hantering en beheer van die basiese 

emosies as 'n voorvereiste vir emosionele skoolgereedheid. Die kleuter se 

affektiewe belewing word gekenmerk deur aangename of positiewe gevoelens 

en onaangename of negatiewe gevoelens. Die ondersoeker het die basiese 

emosies volgens Plutchik (1980) in twee skale verdeel, naamlik: 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Die skaal slult die aangename of positiewe gevoelens volgens Plutchik (1980) 

in wat bestaan uit liefde, aanvaarding en geborgenheid, vreugde en nuuskie

righeid/verwagting. Die navorser gaan van die veronderstelling uit dat die 

suksesvolle interpretasie, uitlewing, hantering en beheer van positiewe 

emosies die fondament le vir emosionele skoolgereedheid soos in Hoofstuk 2 

reeds bespreek. 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Die skaal sluit die onaangename of negatiewe emosies in volgens Plutchik 

(1980), wat bestaan uit woede, vrees, angs, hartseer en jaloesie. Die 

ondersoeker gaan van die veronderstelling uit dat die voorskoolse kind wat 
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die onaangename of negatiewe emosies toepaslik kan beheer, interpreteer 

en uitleef, wel emosioneel skoolgereed is. 

By die ontwerp van 'n emosionele skoolgereedheidsevalueringslys is dit nodig 

om te bepaal watter kategoriee ingesluit sal word. Plutchik (1980) 

onderskei tussen die volgende agt basiese emosies: 

a. Liefde/aanvaarding/geborgenheid 

b. Vreugde 

c. Nuuskierigheid/verwagting 

d. Woede 

e. Vrees 

f. An gs 

g. Hartseer 

h. Jaloesie. 

Die ondersoeker het die agt basiese emosies volgens Plutchik (1980) as 

kategoriee aangewend, aangesien dit uit die ondersoek geblyk het 

verteenwoordigend te wees van die emosies van die voorskoolse kind en dat 

die suksesvolle hantering, interpretering, asook uitlewing van emosies 

bepalend kan wees vir emosionele skoolgereedheid. 'n Kort verduideliking 

van elke emosie of kategorie word vervolgens voorsien. 

3.7.3.1 Liefde/ aanvaarding/ geborgenheid 

Hierdie afdeling is daarop gemik om vas te stel of die kind toereikende 

liefde/aanvaarding/geborgenheid beleef of andersyds verwerping en 

ongeborgenheid. Vanuit die aanvaarding en geborgenheid is die kind geneig 

om te waag en te eksploreer en by leergebeure betrokke te raak (Coetzee 

1990:169). 
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3.7.3.2 Vreugde 

Hierdie afdeling evalueer die kind se emosionele toestand, met ander 

woorde of hy gelukkige en positiewe gevoelens openbaar en of hy geen 

vreugde ervaar nie. 

3.7.3.3 Nuuskierigheid/verwagting 

In hierdie afdeling word van die veronderstelling uitgegaan dat die 

skooltoetreder intens by die leergebeure betrokke moet kan raak en 

nuuskierigheid openbaar deur vrae te vra en aandag te gee. Vrey (1979:42) 

definieer betrokkenheid as die psigiese vitaliteit wat as stukrag die 

aktualisering van leer- en wordingstake rig en intensiveer. Betrokkenheid dui 

dus op die voorskoolse kind wat aandag sal gee en homself eers bereid voel 

om met die bepaalde handelinge besig te wil raak (Vrey 1979:42). 

3.7.3.4 Woede 

In hierdie afdeling word van die veronderstelling uitgegaan dat die 

skooltoetreder oor die nodige vaardigheid moet beskik om onaangename of 

negatiewe gevoelens te kan beheer, korrek te interpreteer en te kan hanteer. 

Woede-uitbarstings dui op 'n ontoepaslike hantering van die emosie van 

woede. 

3.7.3.S Vrees 

In hierdie afdeling word gekonsentreer op waarneembare gedragsuitinge as 

weerspieeling van die kind se belewing van vrees as emosie. Uitermatige 

vrees dui op emosionele onstabiliteit. 

3.7.3.6 Angs 
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Hierdie afdeling het ten doel om die mate van angs wat 'n kind openbaar, te 

evalueer, aangesien dit bepaal of die kind die emosie van angs kan beheer. 

Sy waaghouding en eksplorasievermoe word verder ook geevalueer. 

3.7.3.7 Hartseer 

'n Kind wat intense hartseer ervaar, kan nie sy aandag toespits en aktief 

betrokke raak nie. Hierdie afdeling evalueer die mate van beheer van die 

basiese emosie "hartseer". 

Volgens Plutchik (1991:92) is hartseer die teenoorgestelde van vreugde en 

liefde en word veroorsaak deur die verlies van 'n verlangde kondisie. 

3.7.3.8 laloesie 

Jaloesie hou volgens Hurlock (1980:204) altyd verband met 'n sosiale situasie. 

Hierdie afdeling het die evaluering van die kind se . hantering van sosiale 

situasies ten doel, aangesien dit 'n belangrike vereiste vir emosionele 

skoolgereedheid is. 

Die ondersoeker het die basiese emosies as kategoriee gebruik en bepaalde 

kenmerke by elke emosie uitgelig. Die kategorieis gegrond op 'n teoretiese 

bestudering. Vervolgens word die bepaalde kenmerke wat met die emosie 

verband hou, kortliks benoem. 

a) Liefde/aanvaarding/geborgenheid 

o Hulpvaardig en behulpsaam. 
' 

o Waag en eksploreer. 
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Indien daar 'n gebrek aan liefde/aanvaarding/geborgenheid voorkom, sal die 

volgende kenmerke na vore tree: 

o Bang, onseker, senuweeagtig. 

o Kloue.righeid aan bekende persone. 

b) Vreugde 

o Suksesbelewing. 

o Trots. 

o Opgeruimd en lewenslustig. 

o Spontaan. 

Indien daar 'n gebrek aan vreugde voorkom, kan die volgende kenmerke na 

vore tree, naamlik: 

o Skaam. 

o Apatie of lusteloosheid. 

o Ontevredenheid. 

c) Nuuskierigheid/verwagting 

o Betrokkenheid. 

o Gei"nterresseerdheid. 

o Ondersoekend wees. 

o Inisiatief aan die dag le. 

o Vrae vra. 

Indien daar 'n gebrek aan nuuskierigheid/verwagting voorkom, kan die 

volgende kenmerke na vore tree: 
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o Toon geen waagmoed. 

o Onge"interresseerdheid. 

o Onbetrokkenheid. 

d) Woede 

o Aggressiewe optrede. 

o Woede-uitbarstings. 

o Teruggetrokkenheid sodat woede na binne keer. 

o Frustrasie. 

o Kwaad wees. 

o Gevoelens van mislukking. 

Indien "woede" as emosie suksesvol interpreteer, hanteer en uitgeleef word, 

kan die volgende kenmerke na vore tree: 

o Kalmte. 

o Rustigheid. 

o Doelwitbereiking. 

e) Vrees 

o Uitermatige vrees. 

o Oorafhanklik. 

o Vreesbevangenheid. 

o Vrees vir skeiding van die ouer. 

Indien "vrees" as emosie suksesvol interpreteer, hanteer en uitgeleef word, 

kan die volgende kenmerke na vore tree: 

o Realistiese uiting van vrees. 
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o Onafhanklikheid. 

1:1 Egosterkte. 

f) Angs 

1:1 Skeiding van ouers. 

o Angstigheid en gespannenheid. 

1:1 Konsentrasieprobleme. 

1:1 Gedragsprobleme. 

Emosionele aspekte van die voorskoolse kind 

Indien "angs" as emosie suksesvol interpreteer, hanteer en uitgeleef word, 

kan die volgende kenmerke na vore tree: 

1:1 Waaghouding en gereedheid om te eksploreer. 

1:1 Betrokkenheid. 

1:1 Goeie konsentrasie. 

g) Hartseer 

1:1 Lusteloosheid. 

o Huilerig en klaerig. 

o Intense hartseer. 

o Geen belangstelling in gebeure of persone. 

Indien "hartseer" as emosie suksesvol interpreteer, hanteer en uitgeleef word, 

kan die volgende kenmerke na vore tree: 

o Innerlike sterkte. 

o Belangstelling. 

o Lewenslustigheid. 
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h) Jaloesie 

Kenmerkende reaksies wat met jaloesie verband hou, is: 

o Vrees vir bevoordeling van ander. 

o Vrees vir inskakeling in 'n groep. 

o Nie mededeelsaam met ander persone. 

Indien "jaloesie" as emosie suksesvol interpreteer, hanteer en uitgeleef word, 

kan die volgende kenmerke na vore tree: 

o Mededeelsaamheid. 

o Suksesvolle hantering van kompetisie. 

In die toepassing van ' n emosionele skoolgereedheidsevalueringslys is van 

die standpunt uitgegaan dat 'n kwalitatiewe evaluering van die voorskoolse 

kind se emosionele lewe gemaak sat word. Die voorskoolse kind word 

geevalueer aan die hand van kriteria volgens die basiese emosies volgens 

Plutchik (1980). 

n Emosionele skoolgereedheidsevalueringslys dien as grondslag in die 

evaluering van voorskoolse kinders vir emosionele skoolgereedheid. Die 

toetsgeldigheid van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys kan 

daarom nie oorbeklemtoon word nie. Volgens Smit (1991:52) omskryf die 

begrip "geldigheid" dat 'n toets nie alleen by herhaalde toepassing konstante 

resultate lewer nie, maar dat dit ook moet meet waarvoor dit gebruik word. 

Smit (1991:53) spesifiseer dat geldigheid betrekking het op die doel waarvoor 

die toets gebruik word. In hierdie studie het die navorser 'n emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys aan kundiges soos sielkundiges en navorsers 

oorhandig om die geldigheid daarvan te evalueer. Na afloop van die 

evaluering deur die kundiges is sekere aanpassings gemaak, sodat die 
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emosionele skoolgereedheidsevalueringslys geldig is. Vir die omvang van 

hierdie studie word die betroubaarheid van die evaluerings nie bereken nie, 

omdat hier van kwalitatiewe evaluerig gebruik gemaak word. 

3.7.4 Beskrywing van die ondersoekgroep op wie die emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys toegepas is 

n Emosionele skoolgereedheidsevalueringslys is op voorskoolse seuns en 

dogters toegepas, omdat die voorskoolse klasse in preprimere skole seuns en 

dogters insluit. Vir die doel van hierdie studie is 'n emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys individueel op proefpersone ge"implementeer 

en was 'n homogene groep nie nodig nie, sodat seuns en dogters by die 

ondersoek betrek kon word. 

3.7.4.1 Taal 

Ten einde taal en kultuurverskille wat moontlik tussen Afrikaans- en 

Engelssprekende kinders bestaan, uit te skakel, is daar besluit om die 

ondersoek slegs op Afrikaanssprekende voorskoolse kinders toe te pas. 

3.7.4.2 Geslag 

Daar is in hierdie ondersoek besluit om seuns en dogters by die 

ondersoekgroep in te sluit. 

3.7.4.3 Ouderdom 

Voorskoolse kleuters wat skoolpligtig sou wees by skooltoetrede is oorweeg 

vir insluiting in die ondersoekgroep. Al die kleuters wat by die ondersoek 

betrek is, was in die voorskoolse groep by 'n kleuterskool en sou in die 

daaropvolgende jaar sewe jaar oud word. 
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3.7.4.4 Preprimere skoolbywoning 

Die ondersoeker is tans by 'n preprimere skool werksaam. Daar is besluit om 

slegs leerders wat ten tye van die ondersoek preprimere onderwys ontvang 

het, by die ondersoekgroep in te sluit. 

3.7 .5 Implementering van die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys 

3.7.5.1 Persone betrokke by die implementering van die 

emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

Die ondersoeker het besluit om meer as een waarnemer te betrek by die 

implementering van die evalueringslys, aangesien 'n meer akkurate en 

objektiewe telling so verkry kon word. 

Waarneming aan die hand van die implementering van die emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys kan slegs objektief en volledig wees indien dit 

deur persone uitgevoer word wat bekend is met die kind en voortdurend in 

noue kontak met horn verkeer. Volgens Bracken (1991:454) blyk die 

aangewese persone vir sodanige evaluasie die kind se primere 

versorgingsfigure te wees, dus sy ouers of voogde, asook sy 

kleuterskoolonderwyseres. Agt voorskoolse kleuters is by die ondersoek 

betrek. Elkeen van die voorskoolse kleuters se ouers of voogde asook die 

kleuterskoolonderwyseres is gevra om 'n emosionele skoolgereedheids

evalueringslys in te vul. Aangesien die ouers en kleuterskoolonderwyseres die 

primere bron van inligting rakende die voorskoolse kleuter is, is hulle as die 

waarnemers betrek wat ook die evalueringslys moes voltooi. Die volgende 

persone het dus die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys van 'n 

voorskoolse kind ingevul: 
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o Een ouer of voog. 

o Die kleuterskoolonderwyseres. 

Na afloop van die implementering van die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys deur een ouer of voog en die kleuterskoolonderwyseres, sou 

die navorser die gegewens verwerk en 'n evaluering maak aangaande die 

voorskoolse kind se vlak van emosionele skoolgereedheid. 

3.7.5.2 Voltooiing van die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys 

• Ouers se voltooiing van die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys 

Dit was prakties moontlik vir die ondersoeker om persoonlik in aanraking te 

kom met elke voorskoolse kind se ouer. Gedurende die persoonlike aanraking 

met die ouer is 'n onderhoud gevoer waarin belangrike inligting rakende die 

emosionele skoolgereedheidsevalueringslys aan hom/haar oorgedra is. Dit 

was vir hierdie studie nodig om voorskoolse _o_uers op te lei in die 

implementering van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys, sodat 

onsekerhede uitgeskakel en die implementering sonder struikelblokke voltooi 

kon word. Slegs een ouer het die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

ingevul en dit is nie aan beide ouers uitgedeel nie. Slegs een evalueringslys 

per gesin is verskaf. Die doel met die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys is eerstens aan die ouer verduidelik, waarna die inhoud 

daarvan stapsgewys saam met die ouer deurgewerk is. Die ouer het die 

emosionele skoolgereedheidsevalueringslys saam huis toe geneem en dit so 

objektief moontlik tuis voltooi. 'n Kruisie word met 'n swart pen in die blokkie 

van die betrokke skaal gemaak, langs die betrokke vraag wat beantwoord 

moet word. Die ouers moes die lys die volgende dag aan die kind se 
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onderwyseres terugbesorg, waarna sy dit weer aan die navorser terugbesorg 

het. 

• Kleuterskoolonderwyseres se voltobiing van die emosionele 

$koolgerf!edheidsevalueringslys 

Die taak van die kleuterskoolonderwyseresse het die voltooiing van die 

emosionele skoolgereedheidsevalueringslys vir elke leerling in die 

ondersoekgroep behels. 'n Onderhou,d is met elke kleuterskoolonderwyseres 

gevoer waarin belangrike inligting rakende die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys aan haar oorgedra is. Die inhoud van die emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys is stapsgewys met die kleuterskool

onderwyseres deurgewerk en sy is aangespoor om dit so objekti~f moontlik te 

voltooi op grond van waarneming wat reeds gedurende die jaar geskied het. 

Die kleuterskoolonderwyseresse voltooi die evalueringslys op dieselfde wyse 

as die ouers van die voorskoolse kinders deur 'n kruisie met 'n swart pen in 

die blokkie van die betrokke skaal te maak, langs die betrokke vraag wat 

beantwoord word. Die kleuterskoolonderwyseresse het die emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys voltooi en aan die ondersoeker terugbesorg. 

3.7.S.3 Bepalende faktore wat verband hou met die voltooiing 

van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

• Tyd van die jaar 

Skoolgereedheidsevaluerings vind in September- en Oktobermaand p1aas en 

dit is dus ook wenslik dat die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

gedurende hierdie tydperk voltooi word. Hulpverlening vir voorskoolse 

kleuters wat nie op emosionele vlak gereed is nie, behoort in 

Novembermaand in aanvang te neem. Voorskoolse kinders word dus 

geevalueer in die jaar voordat hulle skbol toe gaan. 
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• Tydstip 

Die emosionele skoolgereedheidsevalueringslyste word deur kleuterskool

onderwyseresse voltooi wanneer observasie moontlik is. Ouers kan die 

emosionele skoolgereedheidsevalueringslys so objektief as moontlik tuis 

voltooi wanneer voorskoolse kinders observeer kan word. 

3.7.6 Nasien van die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys 

3.7.6.1 Skaaltellings 

Die ondersoeker het die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys wat die 

ouers en kleuterskoolonderwyseresse van die voorskoolse kind voltooi het, 

elkeen afsonderlik nagesien. Skaal 1 en Skaal 2 is afsonderlik nagesien, 

waarna 'n globale telling verkry is deur die tellings van Skaal 1 en Skaal 2 

bymekaar te tel. Daar is drie tellings verkry. Die ondersoeker het die skaal in 

terme van die moontlike alternatiewe "Byna altyd", "Gewoonlik", "Soms" en 

"Byna nooit" gekwalifiseer. Elke term is verder gespesifiseer in terme van 

frekwensie van voorkoms. Die indeling is as volg gemaak: 

"Byna altyd" : Die term spesifiseer dat die voorskoolse kind byna 

sender uitsondering die bepaalde gedrag openbaar. 

"Gewoonlik": Die term spesifiseer dat die voorskoolse kind die meeste 

van die tyd die bepaalde gedrag openbaar. 

"Soms": Die term spesifiseer dat die voorskoolse kind selde of slegs by 

geleentheid die bepaalde gedrag openbaar. 

"Byna nooit": Die term spesifiseer dat die voorskoolse kind net by 

uitsondering die bepaalde gedrag openbaar. 
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Syfers is aan die responskategorie toegeken. Die resultate kon dus op 

kwantitatiewe wyse ook uitgedruk word. By elke afdeling is vier stellings. 

Elke stelling het vier opsies, naamlik "Byna altyd", "Gewoonlik", "Soms" en 

"Byna nooit". Elkeen van die opsies is genommer 1, 2, 3 of 4. Elke syfer 

verteenwoordig 'n persentasie en sien as volg daar uit: 

1 = 0°/o tot 25% 

2 = 26°/o tot 490/o 

3 = 50°/o tot 74°10 

4 = 75% tot 100°10 

Na afloop van die voltooiing van die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys is 'n evaluering gemaak aangaande die voorskoolse kind · se 

vlak van emosionele skoolgereedheid volgens sy basiese emosies. 'n 

Routelling word verkry vir elkeen van die twee afsonderlike skale, naamlik 

"Skaal 1: Aangename of positiewe gevoelens" en "Skaal 2: Onaangename of 

negatiewe gevoelens". Die ondersoeker tel die syfer by elke vraag waar die 

kruisie gemaak is waarna die routelling neergeskryf word. 'n Hoe routelling 

by Skaal 1 sal daarop dui, dat die voorskoolse kind volgens positiewe emosies 

wel emosioneel skoolgereed is. 'n Lae routelling by Skaal 1 sal daarop tlui dat 

die voorskoolse kind volgens positiewe emosies nie emosioneel skoolgereed is 

nie. 'n Hoe routelling by Skaal 2 sal daarop dui dat die voorskoolse kind 

volgens negatiewe emosies wel emosioneel skoolgereed is, terwyl 'n lae 

routelling by Skaal 2 daarop sal dui dat die voorskoolse kind volgens 

negatiewe emosies nie emosioneel skoolgereed is nie. Die tellings kan as volg 

ge"interpreteer word: 

Routellling - Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling van 32 - 42: Volgens positiewe emosies wel emosioneel 

skoolgereed. 
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Routelling van 21 - 31: Volgens positiewe emosies twyfelagtig of onseker 

emosioneel skoolgereed. 

Routelling van onder 20: Volgens positiewe emosies nie emosioneel 

skoolgereed nie. 

Routelling - Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling van 51 - 68: Volgens negatiewe emosies wet emosioneel 

skoolgereed. 

Routelling 34 - 50: Volgens negatiewe emosies twyfelagtig of onseker 

emosioneel skoolgereed. 

Routelling van onder 33: Volgens negatiewe emosies nie emosioneel 

skoolgereed nie. 

3.7.6.2 Globale telling 

Om 'n globale indruk van die kind se emosionele skoolgereedheidsvlak te 

verkry, sal na die eindtotaal of globale telling gekyk word. Die globale telling 

word verkry deur die routelling van Skaal 1 en die routelling van Skaal 2 

bymekaar te tel. Die telling kan as volg ge"interpreteer word: 

'n Globale telling van tussen 83 en 110 sal daartoe lei dat van die 

veronderstelling uitgegaan word dat die kind moontlik skoolgereed op 

emosionele vlak is. 'n Globale telling tussen 55 en 82 sal die afleiding tot 

gevolg he dat dit twyfelagtig of onseker is of die kind emosioneel skoolgereed 

is. 'n Globale telling van 54 en minder sal die vermoede laat ontstaan dat so 

'n kind beslis nie emosioneel skoolgereed is nie. Daar kom drie tellings in die 

emosionele skoolgereedheidsevalueringslys na vore, naamlik 'n telling vir 

Skaal 1, 'n telling vir Skaal 2 en 'n globale telling, waarna skoolgereedheid 

vasgestel kan word. 
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3.7.6.3 Individuele items 

Die navorser is van mening dat spesifieke probleemareas in die voorskoolse 

kind se emosionele ontwikkeling uitgewys kan word. Dit kan gedoen word 

deur die individuele items of stellings te ondersoek en die bepaalde opsie 

waar 'n kruisie gemaak is, by elke stelling - naamlik 1, 2, 3 of 4 - individueel 

te beoordeel. Die navorser kan bepaalde stellings aan ouers verduidelik en 

dit kan uitgelig word. Indien die ouer byvoorbeeld Opsie 1 (byna altyd) by 

die stelling: "Woede-uitbarstings kom by die kind voor" gekies het, kan die 

navorser die bepaalde stelling uitlig en met die ouers bespreek. Terapie in 

die vorm van speelterapie kan in bogenoemde geval aanbeveel word om die 

kind te begelei om die emosie van "woede" beter te verstaan, te interpreteer 

en te hanteer. Die toepassing van terapie sal in Hoofstuk 4 bespreek word. 

Omdat die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys deur ouers en 

kleuterskoolonderwyseresse voltooi is, kan die navorser 'n vergelyking tref 

tussen die evaluering deur die ouers en die evaluering deur die 

kleuterskoolonderwysers. Indien die evalueringslyste van ouers en 

kleuterskoolonderwyseresse drasties verskil, kan die navorser verdere 

ondersoek instel en 'n onderhoud kan met ouers en kleuterskool

onderwyseresse gevoer word waartydens die voorskoolse kind bespreek en 

spesifieke probleemareas maklik uitgewys kan word. Daar word van die 

veronderstelling uitgegaan dat die opvoedkundige sielkundige terapeutiese 

tegnieke kan toepas om spesifieke probleemareas, byvoorbeeld oormatige of 

onrealistiese vrese, op te hef deur middel van terapie. So kan bepaalde 

probleemareas uit die weg geruim word sodat die kind se ernosionele 

welstand verhoog en hy wel as emosioneel skoolgereed geevalueer kan word. 

Vir die volledige emosionele skoolgereedheidsevalueringslys, kyk Bylae A. 
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3.8 TEN SLOTTE 

In hierdie hoofstuk is die temas "emosionele ontwikkeling" en 

"skoolgereedheid" van die voorskoolse kind aangeraak. Daar kan tot die 

slotsom gekom word dat emosionele skoolgereedheid by die voorskoolse kind 

'n belangrike kwessie is wat nie ligtelik opgeneem behoort te word nie. 

Skoolgereedheid staan in noue verband met die kind se affektiewe lewe en 

die mate van geborgenheid wat hy in die opvoedingsituasie belewe. Die 

basiese emosies wat die voorskoolse kind eivaar, vorm die basis van 

emosionele skoolgereedheid en die konstruk van emosionele intelligensie 

hang nou hiermee saam, omdat die kind geleer moet word om emosies te kan 

herken, te kan beheer en te kan begryp. 

n Emosionele skoolgereedheidsevalueringslys is in hierdie hoofstuk 

bekendgestel en bespreek, omdat dit op die teorie in hierdie hoofstuk 

gegrond is. Die resultate van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

sal egter in die empiriese hoofstuk in diepte bespreek word. 

In Hoofstuk 4 sal die klem verskuif na die diagn9stiese en terapeutiese 

tegnieke om voorskoolse kinders wat nie emosioneel skoolgereed is nie tot 

emosionele skoolgereedheid te begelei. Hoofstuk 4 plaas die klem op 

hulpverlening aan die voorskoolse kind wat volgens . die emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys nie emosioneel skoolgereed geevalueer is nie. 
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DIAGNOSTIESE EN TERAPEUTIESE TEGNIEKE 

MET VOORSKOOLSE KINDERS WAT NIE 

EMOSIONEEL SKOOLGEREED IS NIE 

4.1 INLEIDING 

I n Hoofstuk 3 is die emosionele aspekte van die voorskoolse kind asook 'n 

emosionele skoolgereedheidsevalueringslys( assesseringslys) bespreek. 

Die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys kan toegepas word om 'n 

emosionele peiling by voorskoolse kinders te verkry. Dit kan egter nie as die 

enigste hulpmiddel dien in die emosionele skoolgereedheidsondersoek nie. 

Ander tegnieke en media moet ingeskakel word voordat 'n volledige beeld van 

die kleuter se emosionele skoolgereedheidsvlak verkry kan word. In Hoofstuk 

4 val die klem op die verdere ondersoek na die emosionele stand van ' n 

voorskoolse kind. Aanvullend tot 'n emosionele skoolgereedheids

evalueringslys kan verskeie diagnostiese tegnieke met voorskoolse kinders 

gebruik word. Na afloop van die diagnostiese evaluering val die klem op die 

"gereedmaking" van voorskoolse kinders wat emosioneel nie skoolgereed 

geevalueer is nie. 

Volgens De Witt en Booysen (1994:157) val die klem in die begrip "gereed

making" op die making in die handeling. Dit dui op die skep van 
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geleenthede en 'n begeleiding van die kind tot gereedheid. Boyer (1991:7) 

meld dat: "children need to be healthy in mind, soul and body to be ready to 

learn". In hierdie hoofstuk poog die navorser om die diagnostiese tegniek 

bondig te bespreek. Die klem sal val op projeksietegnieke en terapeutiese 

tegnieke om die kind tot gereedheid te lei. Die voorwaardes vir terapie aan 

kinders word verder kortliks bespreek. 

4.2 INTEGRASIE VAN DIAGNOSE EN TERAPIE 

Bromfield (1991:30) is van mening dat die diagnosering van voorskoolse 

kinders diep in die terapeutiese proses nog kan plaasvind. Hy meld verder dat 

die terapeut buigbaar en oop moet wees vir nuwe moontlikhede wat tydens 

die terapeutiese proses na vore mag tree, en nie die diagnose moet afsluit 

voordat terapie gevorder het nie. 

Volgens Jacobs en Vrey (1982:92) kan diagnose nie van terapie 

(hulpverlening) geskei word. nie. Diagnose vorm 'n integrate deel van die 

terapeutiese program en diagnose strek tot in die terapie in die sin dat die 

terapeut voortdurend sy aanvanklike hipotese aan nuwe inligting moet toets 

en evalueer terwyl die terapeutiese proses vorder. 

Skematies kan die integrasie van diagnose en terapie as volg voorgestel 

word: 

Tabel 4.1: Integrasie van diagnose en terapie 

Diagnosering van 
voorskoolse kinders 
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Na afloop van die implementering van die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys kan die emosionele stand van die voorskoolse kind verder 

ondersoek word deur diagnostiese tegnieke of media aan te wend. Jacobs en 

Vrey (1982:92) sien diagnose as 'n rigtingwyser waarlangs terapie gedoen 

moet word. Op hierdie "terapeutiese pad" is dit nodig om telkens weer die 

rigtingwyser te raadpleeg en dit te evalueer ten einde vas te stel of die "regte 

pad" steeds bewandel word. Vir die omvang van hierdie studie word die 

diagnose en terapie met voorskoolse kinders elkeen kortliks afsonderlik 

bespreek en daarna as 'n gei"ntegreerde geheel gesien, soos deur Jacobs en 

Vrey (1982:92) beklemtoon. Die integrering van diagnose en terapie behoort 

telkens in gedagte gehou te word. Vervolgens word die diagnose met 

voorskoolse kinders kortliks bespreek, aangesien n emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys nie as die enigste hulpmiddel kan dien om die 

emosionele stand van voorskoolse kinders wat emosioneel ongereed 

geevalueer is, te bepaal nie. 

4.3 DIAGNOSERING VAN VOORSKOOLSE KINDERS WAT NIE 

EMOSIONEEL SKOOLGEREED IS NIE 

Bracken (1991:21) stem saam dat daar nie regverdiging vir diagnose sonder 

behandeling is nie. Die doel van evaluering met voorskoolse kinders is dus 

om moontlike probleme so vroeg as moontlik te identifiseer (Bracken 

1991:21). 

Bracken (1991:27) meld dat, hoe vroeer 'n agterstand ge"identifiseer word en 

intervensie begin, hoe groter die moontlikheid dat dit oorkom sal word. 

Volgens Bromfield (1991:29) is "diagnose" met voorskoolse kinders soos 'n 

legkaart wat geen raam en vorm het nie en die terapeut moet buigbaar in sy 

denke wees om so 'n legkaart te voltooi. Bromfield (1991:29) stipuleer verder 

dat die terapeut wat voorskoolse kinders emosioneel wil diagnoseer, 

genoegsame energie en motivering sal moet openbaar om sensitief te wees 
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vir elke leidraad wat deur die diagnose na vore tree. Die terapeut moet 

tydens die diagnose van voorskoolse kinders poog om die huidige probleme 

wat na vore tree, saam met die informasie wat van die voorskoolse kind 

ingesamel is, as 'n geheel te sien. Wanneer die terapeut die kind begin "ken" 

asook sy relasies, simptome, gedrag en emosies verstaan, kan die beste 

metodes vir hulpverlening of terapie toegepas word (Bromfield 1991:31). 

Aangesien voorskoolse diagnose of evaluering 'n groot invloed kan he op 'n 

jong kind se lewe, moet seker gemaak word dat die dinamiese aard van die 

jong kind in ag geneem word by die opstel en gebruik van meetinstrumente 

vir hulle (Bracken 1991: 13). 

Wanneer voorskoolse kinders emosioneel gediagnoseer word, word van 

projeksietegnieke gebruik gemaak. Tydens die emosionele skoolgereed

heidsevaluering van die voorskoolse kind, kan projeksietegnieke in samehang 

met die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys suksesvol gebruik word 

om emosionele aspekte - soos in Hoofstuk 3 bespreek is - te evalueer. 

Tydens die diagnoseproses kom projeksie ten opsigte van die verskillende 

projeksiemedia sterk ter sprake. Die aard van projeksietegnieke met 

voorskoolse kinders word vervolgens kortliks bespreek. 

4.3.1 Die aard van projeksietegnieke 

Volgens Du Toit en Jacobs (1989:47) het die term "projeksie" sy ontstaan te 

danke aan psigoanalitiese konsepte. In die psigoanalitiese teorie is projeksie 

een van die verdedigingsmeganismes wat deur Freud beskryf is. Volgens die 

psigoanalitiese literatuur vind projeksie plaas wanneer die persoon met 

probleme horn verdedig teen onaanvaarbare impulse binne homself deur dit 

op ander persone oor te plaas (Du Toit & Jacobs 1989:47-48). Deur middel 

van projeksie skryf die persoon sy eie gevoelens en gedrag aan ander toe. 

Projeksie vereis 'n skerm waarop geprojekteer kan word. In die 
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diagnostiseringspraktyk dien die projeksiemedia as skerm, as werklike en 

denkbeeldige buitewereld waarop die persoon sy gevoelens, vrese en 

aggressie kan projekteer, dit wil se die dieperliggende aspekte van sy 

persoonswees of ware wereldverhouding kan openbaar (Kapp 1990:44). Die 

navorser gaan van die veronderstelling uit dat die voorskoolse kind die 

basiese emosies volgens Plutchik (1980) kan projekteer en dat 

projeksietegnieke saam met die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

ge"implementeer kan word om 'n emosionele skoolgereedheidspeiling te 

verskaf. Volgens die Psigologiewoordeboek (Gouws, Louw, Meyer & Plug 

1979: 132) is 'n projeksietoets/projeksietegniek 'n relatief ongestruktureerde, 

maar tog gestandaardiseerde situasie of stimulus waarop die toetsling so 

vrylik as moontlik moet reageer en wat volgens veronderstelling 'n aanduiding 

kan gee van die toetsling se persoonlikheidsbeeld, sy reaksiepatrone en die 

wyse waarop hy sy wereld sien. A.J. Clark (1995:311) toon dat 

projeksietegnieke 'n integrate deel van die terapeutiese proses is wat die 

terapeut-kindverhouding beklemtoon en die terapeut help om die doel van 

terapie te verhelder. Gitlin-Weiner, Sandgrund en Schaefer (2000:706) toon 

aan dat projeksietegnieke gebaseer is op die veronderstelling dat individue 

hul behoeftes, motiewe en begeertes op dubbelsinnige stimuli projekteer. 

Wanneer 'n individu met die dubbelsinnige toets gekonfronteer word, probeer 

hy betekenis skep uit die stimuli deur sy eie behoeftes, motiewe en begeertes 

te projekteer (Gitlin-Weiner, Sandgrund & Schaefer 2000:706). Vir Copley en 

Forryan (1997: 161) impliseer die term "projeksie" dat die individu iets buite 

homself plaas en die self daardeur na vore kom. 

Volgens Jacobs en Vrey (1982:60) gee 'n projeksietoets aan die terapeut 'n 

beeld van hoe die kind sy wereld waarneem, met ander woorde, hoe hy sy 

wereld beleef, hoe hy horn in sy wereld gedra, daarin optree, daarin handel 

en daarin waag. Deur die projeksietoets toe te pas, sal die terapeut inligting 

verskaf oor die kind se vrese, behoeftes, verhoudings met mense, sy 
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verhouding met homself, die wyse waarop hy homself evalueer en wat hy van 

homself as mens dink (Gitlin-Weiner, Sandgrund & Schaefer 2000:706). 

Die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys kan aanvullend tot die 

diagnoseringstegnieke gebruik word, aangesien die beheer, hantering en 

interpretering van die basiese emosies in beide gevalle tot uitdrukking kom. 

Vir die doel van hierdie studie word projeksietoetse as diagnoserings

tegnieke om die basiese emosies van die voorskoolse kind te ondersoek, nie 

breedvoerig bespreek nie, aangesien meer klem geplaas word op die 

emosionele skoolgereedheidsevalueringslys. Volgens Kratochwill en Morris 

(1993: 12) is projeksietoetse wat op die voorskoolse kind toegepas kan word 

en in samehang met die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

(Hoofstuk 3) gebruik kan word, die volgende: 

4.3.1.1 Projektiewe tekentegnieke soos die DAP en KFD 

'n Kind se poging tot kommunikasie is soms onduidelik, sodat dit vir die 

terapeut moeilik is om betekenis daaraan te gee. Die kind se nood is dikwels 

vir homself onduidelik, of hy beskik nie oor die vermoens om sy nood duidelik 

uit te spel nie (Van der Merwe &Jacobs 1992:1).-

Die een metode waarop die kind wel in staat gestel word om sy nood aan 

ander te kommunikeer, naamlik om te teken, word deur talle terapeute 

ondersteun. Kapp (1990:42) beweer dat kinders hul eie belewinge in 

tekeninge weergee, veral indien daar met hulle gesprek oor die tekeninge 

gevoer word. Die kind se verhoudinge met mense, sy vrese en angste kom 

dikwels na vore. Kindertekeninge sluit die tekening van die menslike figuur, 

'n huis en 'n boom, asook gesinstekeninge in. Die wyse waarop die kind aan 

ongestruktureerde materiaal vorm gee, verskaf redelik betroubare 

aanduidings rakende sy intelligensie, die konkrete of abstrakte aard van sy 
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denke, sy belangstelling, sosialiteit, motoriese stand, asook sy kunsaan~eg 

(Nel & Van Niekerk in Kapp 1990:51). 

Die menstekening (OAP) word derhalwe deur terapeute gebruik in 'n poging 

om die kind in nood in sy unieke, anderse en vetanderde leefwereld te leer 

ken (Van der Merwe & Jacobs 1992:2). 

Die huisgesintekening (KFD) behels dat die voorskoolse kind sy gesinslede 

moet teken waar hulle elkeen aktief besig is. Die figure in die 

huisgesintekening kan deur die terapeut ge"interpreteer word en inligting kan 

verkry word deur die tekening met die kind te bespreek (Kratochwil! & Morris 

1993:12). 

4.3,1.2 Die CAT (Children's Apperception Test) en die Columbus

serie van Langeveld 

Projeksieplate w6rd aan die kind voorgele, waarna die kind die bepaalde plaat 

interpreteer en 'n storie daaruit b6u. D~ar is heelwat response tot die CAT

en Columbusplate en die terapeut kan die bepaalde response gebruik om die 

kind se leefwereld te verken (Kelly 1996:7). 

Terwyl die kind 'n protokol verskaf, moet hy homself, asook sy subjektiewe, 

persoonlike betekenisinhoude deur middel van "objektiewe" taalsimbole (soos 

woorde) wat vir homself ook weer persoonlike betekenisse het, weergee (Du 

Toit & Jacobs 1989:75). 

4.3.1.3 Die Rorschachinkvlekmedium vir kinders 

Die Rorschach kan gebruik word om inligting oor strukturele en dinamiess 

komponente van die persoonlikheid te verkry en ook om die emosionele lewe 

te evalueer. Die Rorschach bestaan uit tien kaarte met bilaterale inkvlekke 
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daarop. Vyf van die vlekke is akromaties (swart en grys op wit) en vyf is 

kromaties (kleurspatsels op 'n akromatiese agtergrond of geheel gekleurd). 

Die kaarte word een vir een aan die kind wat gediagnoseer word, gegee en 

daar word van horn verwag om aan die diagnostikus te se wat hy daarop sien 

(Du Toit 1998:3). Die Rorschach berus op die aanname dat as onbekende, 

ongestruktureerde materiaal aan 'n persoon voorgele word, hy horn op sy eie 

individuele manier sal gedra (Du Toit 1998:7). 

4.3.1.4 Die Di.iss-tegniek 

Die Duss-tegniek bestaan uit 'n aantal fabels wat vir die kind voorgelees 

word. Die fabels moet dan deur die kind aangevul word om sodoende voltooi 

te word. Die kind se aanvullings gee dikwels bruikbare infigting aangaande sy 

emosies en verhoudings. Die toetsafnemer kan die algemene ondertoon, 

basiese konflikte, temas, asook konflikhantering en vrese gebruik by die 

interpretering van die fabels. 

4.3.1.5 Die Von Staabs-Scenotoets (speldiagnose) 

Volgens Gitlin-Weiner, Sandgrund en Schaefer (2000:9) is kinderspel die 

uitgebreide vorm van ekspressie of uitdrukking. Speldiagnose word gebruik 

om die kind se emosionele aspekte aan te spreek en ook om toegang te 

verleen tot die kind se onbewuste vrese, begeertes en behoeftes (Gitlin

Weiner, Sandgrund & Schaefer 2000:8). Die scenotoets kan gebruik word as 

'n middel tot verbale kommunikasie en deur die spel projekteer die kind sy 

leefwereld (Gitlin-Weiner, Sandgrund & Schaefer 2000:9). 

In bogenoemde afdeling is die mees resente projeksietoetse wat op 

voorskoolse kinders gebruik kan word, byvoorbeeld die tekentegnieke, die 

CAT en Columbusserie van Langeveld, die Rorschachinkvlekmedium en die 

DUss-tegniek kortliks genoem. Soos reeds gemeld, dek hierdie studie nie 
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projeksietoetse en terapeutiese tegnieke breedvoerig nie. Die volgende 

projeksietoetse kan ook op voorskoolse kinders toegepas word en in 

samehang met 'n emosionele skoolgereedheidsevalueringslys gebruik word: 

a Rosenweig-frustrasieprente 

a Szonditoets 

a Woordassosiasietoets 

a Suid-Afrikaanse prente-analisetoets 

a Vierplate-toets van Van Lennep 

a DOsstoets. 

Indien bogenoemde projeksietegnieke- en -toetse ingeskakel word in 

samehang met ' n emosionele skoolgereedheidsevalueringslys, is dit moontlik 

om 'n redelik volledige beeld van die voorskoolse kind se emosionele stand te 

vorm. 

Aangesien die interpretasie van die ongestandaardiseerde toetse in 'n groot 

mate subjektief van aard is, moet die toetsafnemer die resultate altyd 

verifieer met resultate van byvoorbeeld die onderhoud of ander toetse wat 

gebruik is {Jacobs 1985:143). 

Nadat die emosionele stand van die voorskoolse kind bepaal is, kan 

oorgegaan word tot terapie. Die voorskoolse kind wat terapie ontvang in die 

begeleiding na emosionele skoolgereedheid, staan voortdurend in bepaalde 

relasies soos reeds in Hoofstuk 2 bespreek. Die vorming van relasies is 

volgens Jacobs en Vrey (1982:84) essensieel vir die opvoeding, aangesien 

geen opvoeding daarsonder kan plaasvind nie. Om dieselfde rede speel die 

vorming van relasies net so 'n deurslaggewende rol in diagnose en terapie. 

Die terapeut staan ook in 'n bepaalde relasie tot die kind. Ten einde hierdie 

bepaalde en baie spesifieke relasies tussen die terapeut en die kind te laat 

ontstaan, is dit nodig dat daar aan bepaalde "voorwaardes" voldoen moet 
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word. Die ''voorwaardes" is die bepaalde atmosfeer waarbinne terapie kan 

plaasvind. Volgens Jacobs en Vrey (1982:84-88) word die voorwaardes vir 

terapie vervolgens kortliks uiteengesit. 

4.4 VOORWAARDES VIR TERAPIE AAN KINDERS 

Die voorwaardes vir terapie aan kinders is volgens Jacobs en Vrey (1982:84-

88) die volgende: 

4.4.1 Liefde 

Soos reeds in Hoofstuk 3 beskryf, is liefde een van die basiese emosies van 

die voorskoolse kind en is dit essensieel in die ouer-kindrelasie. Weens die 

basiese aard van liefde, speel dit ook in die terapeutiese verhouding 'n 

belangrike rol. Jacobs en Vrey (1982:84) toon dat die belangrikheid van 

liefde in die terapeutiese situasie daarin gelee is dat liefde identifikasie 

bewerkstellig. Liefde verander en be"invloed die persoonwees van beide die 

terapeut en die kind en help daarom om die kind te bring waar hy behoort te 

wees, ook op emosionele skoolgereedheidsvlak. In hierdie klimaat help die 

terapeut die voorskoolse kind met sy probleme om sodoende tot volle 

selfaktualisering te ontwikkel. 

4.4.2 Kennis 

Die terapeut moet die kind daadwerklik ken. Hierdie werklike ken van die 

kind bestaan uit essensies soos raakhoor, raaksien en raakvoel, wat hieronder 

uiteengesit word. Die terapeut moet kennis neem van die voorskoolse kind se 

emosionele stand. Die essensies wat nodig is om horn werklik te ken - soos 

raakhoor, raaksien en raakvoel - word vervolgens kortliks uitgelig. 

4.4.2.1 Raakhoor 
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Die terapeut moet werklik "hoor" wat die kind se en nie slegs hoor wat hy 

graag wil hoor nie. Die terapeut moet 'n sensitiewe luisteraar wees en dus 

die kind in nood werklik "hoor", maar ook ag slaan op die nie-verbale taal van 

die kind. 

4.4.2.2 Raaksien 

Dit beteken dat die terapeut werklik na die kind moet kyk en moet let of daar 

tekens van droefheid en angstigheid is. Die terapeut moet dus die basiese 

emosies van die voorskoolse kind herken en kan bepaal tot watter mate hy 

emosies uitdruk en beheer. 

4.4.2.3 Raakvoel 

Die terapeut moet ingestel wees op die gemoedstoestand en emosionele 

belewenis van die kind. Die terapeut moet egter die basiese emosies en 

gevoelens van die voorskoolse kind kan aanvoel en bedag wees op die 

uitlewing daarvan. 

4.4.3 Respek 

Daar moet wedersydse respek wees in die verhouding tussen die terapeut en 

die kind. Die wese van die respek van die terapeut teenoor die kind is 

aanvaarding. Die terapeut moet die kind laat voel dat hy horn werklik 

onvoorwaardelik as persoon aanvaar. 
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4.4.4 Sorg 

In die terapeutiese situasie beteken "sorg" nie wat gewoonweg onder 

materiele versorging bedoel word nie. Die terapeut kommunikeer aan die kind 

dat hy horn wil verstaan en dat hy moeite wil doen met horn, sodat die 

voorskoolse kind tot die besef kom dat hy uniek is en met "sorg" hanteer 

word. 

4.4.5 Vertroue 

Die kind met emosionele probleme het reeds 'n probleem met vertroue. Die 

kind se probleme is gewoonlik daarvoor verantwoordelik dat hy basies sy 

medemens wantrou. 'n Verdere gevolg van hierdie wantroue is dat die kind 

onveilig en onseker voel en dus nie waag nie. Wanneer die terapeut aan die 

kind kommunikeer dat hy hom vertrou, ervaar die kind dit dat hy deur die 

terapeut aanvaar word. 

4.4.6 Eerlikheid 

Eerlikheid impliseer dat die terapeut te alle tye volkome eg sal wees, werklik 

homself moet wees en nooit 'n rol mag speel nie. Ware eerlikheid impliseer 

dat die terapeut onder geen omstandighede 'n "terapeutrol" mag speel en as 

verlore outoriteitsfiguur optree nie, aangesien dit tot gevolg sal he dat dle 

terapeut onbereikbaar vir die kind sal wees (Jacobs & Vrey 1982:88). 

Die voorwaardes v1r kinderterapie moet te alle tye toegepas word gedurende 

die terapeutiese proses. Indien die terapeut liefde, kennis, respek, sorg, 

vertroue en eerlikheid tydens die terapeutiese proses openbaar, sal 

hulpverlening aan die voorskoolse kind toegepas kan word en kan die kind 
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ten opsigte van sy basiese emosies leiding en hulp ontvang om tot 

emosionele skoolgereedheid gelei te word. 

Vervolgens word aandag geskenk aan terapie met voorskoolse kinders en 

terapeutiese tegnieke wat gebruik kan word om sulke kinders na emosionele 

skoolgereedheid te lei. 

4.5 TERAPIE MET VOORSKOOLSE KINDERS 

4.5.1 Die doel met terapie aan voorskoolse kinders 

Volgens Jacobs en Vrey (1982:80) is die doel met terapie die volgende: 

a Om die kind te help om innerlike beheer te verkry. 

a Om die kind te help om sy potensiaal te aktualiseer. 

Dit is juis hierdie innerlike beheer wat vir die omvang van hierdie studie van 

belang is, aangesien 'n kind wat emosioneel skoolgereed is, 'n mate van 

innerlike beheer moet uitoefen. Die begrip "emosionele intelligensie" sluit ook 

nou hierby aan (soos bespreek in Hoofstuk 3). 

Terapie is volgens Kazdin (2000:5) die interaksie tussen twee of meer 

individue, waar die een persoon hulp soek vir 'n sekere probleem en die ander 

persoon - naamlik die terapeut - die regte kondisies skep sodat optimale 

funksionering kan plaasvind. Kazdin (2000:6) stipuleer dat die doel met 

terapie is om aanpassings en funksionering in die intrapersoonlike en 

interpersoonlike sfere te verbeter. 

Volgens Gitlin-Weiner, Sandgrund en Schaefer (2000: 15) is spelterapie met 

voorskoolse kinders simbolies en deur simboliese spel skep kinders 'n 

verbeeldingryke wereld en deel hulle in die menslike kultuur. Lovinger 
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(1998:23) toon aan dat, alhoewel daar verskille tussen kinderterapie en 

terapie met volwassenes is, die terapeutiese doelwitte steeds dieselfde bly 

naamlik die oplossing van konflik, persoonlike groei en die moontlikheid om 

ten spyte van die struikelblokke steeds te ontwikkel. 

Volgens Bromfield (1991:21) is die doel met kinderterapie om 

gedragsprobleme op te los, om simptome van spanning te verlig, en om 

kinders te help om met moeilike lewensomstandighede te kan meeding. 

James (1997:3) noem dat kinders gebring word vir terapie om van innerlike 

pyn ontslae te raak. De Witt en Booysen (1994:154) sluit hierby aan en 

noem dat spelterapie ontwerp is met die doel om moeilik hanteerbare 

emosies soos vrees, emosionele pyn of aggressie in die terapeut se 

teenwoordigheid deur te werk. Volgens R.J. Clark (1995:28) is die doel met 

kinderterapie die heruitlewing van traumatiese gebeure in die kind se lewe, 

wat 'n essensiele deel van die jong kind se genesende proses is. Die navorser 

is van mening dat die doel van kinderterapie vir die omvang van hierdie 

studie is om emosionele probleme aar,i te spreek deur terapie sodat die 

voorskoolse kind wat nie emosioneel skoolgereed is nie, sy emosionele stand 

kan verbeter. Pie voorskoolse kind word dus gelei om emosioneel meer 

intelligent op te tree. 

Uit die literatuur wil dit blyk asof die belangrikste doel van kinderterapie is om 

emosionele konflikte en probleme op te los, sodat innerlike beheer verkry kan 

word. Dit is juis hierdie doel wat nodig is vir emosionele skoolgereedheid. 

In die literatuur bestaan daar 'n magdom van terapeutiese tegnieke wat op 

voorskoolse kinders, wat nie emosioneel skoolgereed is nie, uitgevoer kan 

word. Vir die omvang van hierdie verhandeling word slegs 'n paar belangrike 

terapeutiese tegnieke wat geskik is vir emosionele skoolgereedmaking, 

uitgelig. 
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Vervolgens word die belangrikste terapeutiese tegnieke wat gebruik kan word. 

in terapie met voorskoolse kinders, onder die vergrootglas geplaas. 

4.5.2 Terapeutiese tegnieke vir voorskoolse kinders wat nie 

emosioneel skoolgereed is nie 

4.5.2.1 Kunsterapie as terapeutiese tegniek met voorskoolse 

kinders 

Kunsterapie kan as 'n ekspressietegniek gebruik word sodat die uitdrukking 

van emosies na vore kan tree. Deur middel van kunsterapie word visuele en 

grafiese materiaal vir terapeutiese doeleindes aangewend. As gevolg van die 

intrinsieke aantrekkingskrag wat artistieke ekspressie vir kinders inhou, kan 

dit baie suksesvol in intervensie aangewend word (De Witt & Booysen 

1994:154). 

4.5.2.2 Biblioterapie as terapeutiese tegniek met voorskoolse 

kin de rs 

Daar is min dinge wat kleuters so geborge en veilig laat voel as die aanhoor 

van 'n storie op 'n liefdevolle volwassene se skoot. Die voorskoolse kind wat 

onveilig voel en nie waagmoed toon nie, sal met biblioterapie aangespreek 

kan word. Biblioterapie kan dus met vrug aangewend word in terapie met die 

doel om stres te deel en te absorbeer. Die keuse van die storie is uiters 

belangrik, aangesien die kind in staat moet wees om homself daarmee te 

identifiseer (De Witt & Booysen 1994: 155). 

Biblioterapie kan as terapeutiese tegniek met voorskoolse kinders wat nie 

emosioneel skoolgereed is nie, aangewend word om hulle te help om die 
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basiese emosies te begryp, beter insig in die basiese emosies te toon en om 

sodanige emosies beter te hanteer. 

4.5.2.3 Die poppekas as terapeutiese tegniek met voorskoolse 

kinders 

Poppekas is 'n algemene tegniek wat in terapie gebruik word om kinders te 

help om hulle emosies uit te druk en om nuwe gedrag aan te leer (Carter & 

Mason 1998:50-53). Die voorskoolse kind wat nie emosioneel skoolgereed is 

nie, sukkel om sy emosies op 'n gepaste, aanvaarbare wyse uit te druk en die 

poppekas kan hier suksesvol gebruik word om die kind te leer om konflikte te 

hanteer, emosies uit te druk en nuwe gedrag aan te leer. 

Jewel (in carter & Mason 1998:50) identifiseer die volgende voordele vir die 

gebruik van handpoppe in terapie: 

o Dit help kinders om taal- en kommunikasievaardighede aan te leer. 

o Kinders oorkom emosionele en fisieke isolasie deur middel van die 

poppekas. 

o Dit help bou aan kinders se selfbeeld en selfvertroue. 

o Dit help kinders om hul eie keuses in hul lewens te maak. 

o Dit help kinders om emosioneel te ontlaai. 

Jewel (in Carter & Mason 1998:50) toon verder dat die keuse van die 

handpoppe belangrik is, aangesien die kind in staat moet wees om homself 

daarmee te identifiseer. Die gebruik van handpoppe in terapie met 

voorskoolse kinders kan met vrug aangewend word om hulle voor te berei vir 

skooltoetrede en om hulle na emosionele stabiliteit te begelei deur die 

identifisering, beheer en hantering van die basiese emosies wat deur die 

handpoppe uitgevoer word. Aksies kan sodoende op hulle eie lewens 

geprojekteer word. 
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Gedragsterapie as terapeutiese tegniek met voorskoolse 

kinders 

Gedragsterapie fokus tradisioneel meer op die behandeling van spesifieke 

simptome soos woedebuie, fobiese reaksies of ander gedragsprobleme. Daar 

bestaan 'n wye verskeidenheid intervensietegnieke insluitende gedrags

modifikasie, kondisionering, ontspanningstegnieke, die begeleide dagdroom, 

hipnose, mensmodellering, gedragkontrakte en sistematiese desensitisering 

(De Witt & Booysen 1994:154). 

Die voorskoolse kind wat nie emosioneel skiOolgereed is nie, kan baat vind by 

die toepassing van gedragsterapie, omdat die kind verskeie emosionele 

probleme kan deurwerk, byvoorbeeld woedebuie en hy geleer word om die 

basiese emosies te beheer. Kindervrese, aggressie en die basiese emosie van 

jaloesie kan deur gadragsterapie suksesvol aangespreek word. 

4.5.2.5 Dramatisering as terapeutiese tegniek met voorskoolse 

ldnders 

Deur middel van dramatisering as terapeutiese tegniek kan die terapeut 

sosiale interaksieprosesse by die voorskoolse kind aanspreek. Dramatisering 

as terapeutiese tegniek met voorskoolse kinders word gebruik om kinders aan 

te moedig om betrokke te raak by 'n reeks gestruktureerde dramatiese 

situasies, waarna hulle aangemoedig word om die bepaalde emosies in die 

situasies te id~ntifiseer, te beheer, uit te leef en te hanteer (Gardner 

1993:27). Terapeutiese besprekings kan na afloop van die dramatisering 

volg. 

Dramatisering as terapeutiese tegniek met voorskoolse kinders wat nie 

emosioneel skoolgereed is nie, kan suksesvol aangewend word sodat sulke 
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kinders die basiese emosies soos woede en vrees in sosiale interaksie

prosesse kan herken en hanteer. Deur middel van dramatisering kan 

gestruktureerde situasies wat met die skool verband hou, opgestel word sodat 

die voorskoolse kind wat nie emosioneel skoolgereed is nie, die bepaalde 

situasies kan deurwerk om voorbereid op bepaalde skoolsituasies te kan 

optree. Hierdeur word die voorskoolse kind geleer om emosies te herken, te 

beheer en op gepaste wyses te interpreteer. 

4.5.2.6 Spelterapie as terapeutiese tegniek met voorskoolse 

kinders 

Die doelwit met spelterapie is insig in en interpretasie van ervarings. 

Spelterapie is relatief ongestruktureerd en word verskillend aangewend deur 

individuele terapeute. Die temas en probleme wat uit die kind se spel na vore 

tree, word die eksplisiete fokuspunt van gesprek, ekspressie en 

probleemoplossing. Spelterapie benut dus die natuurlike medium van spel om 

'n vertrouensverhouding tussen kind en terapeut op te bou, waarna die 

kognitiewe en affektiewe dimensies van stresvolle gebeure ondersoek en 

deurgewerk word (De Witt & Booysen 1994:154). Hierdie affektiewe 

dimensie wat deurgewerk word, is nodig in die beheer en hantering van die 

basiese emosies. Indien die basiese emosies korrek hanteer en beheer word, 

kan 'n verhoogde emosionele stand by die voorskoolse kind verkry word. 

Die bekende kinderterapeut, Oaklander (1993:52-61), meld dat kinders nie 

die kognitiewe volwassenheid besit om oor hulle probleme te gesels nie. 

Deur middel van spelterapie is die kind in beheer en ontwikkel hy vaardighede 

en 'n mate van oorwinning om bo die traumas en probleme uit te styg en 

sodoende om innerlike genesing te ervaar. Spelterapie verskaf aan kinders 

die geleentheid om hulle eie innerlike genesing te ervaar, asook om hulle eie 

innerlike krag, verbeelding en natuurlike kreatiwiteit te gebruik om werklik te 

groei en om genesing te bewerkstellig (Oaklander 1993:52). 
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Die navorser is van mening dat die terapeutiese waarde en diagnostiese 

moontlikhede van spel in die spelhandeling en speldiagnostiek nie van mekaar 

geskei kan word nie. Speldiagnostiek het as uitgangspunt dat kinderspel as 'n 

wyse van die kind se bestaan in die wereld, toegang tot die kind se diepere 

ervaringswereld verleen, asook tot die betekenisse wat die kind aan die dinge, 

mense en gebeure in sy wereld toeken. 

Speelmateriaal, onder meer poppe, mens- en dierfigure, meubels en voertuie, 

dien as projeksiemateriaal en die speelwereld as skerm waarop geprojekteer 

word. In die gebruik en hantering van die speelmateriaal word gesoek na 

inligting aangaande die kind se affektiewe gesteldheid, sy vrese, angste en 

aggressie, asook gesindhede teenoor ouers, broers, susters en andere (Kapp 

1990:45). 

Die waarde van spel as terapeutiese middel le volgens Steenkamp (1995:34, 

35) in die volgende: 

a Spel is die kind se dialoog, sy kommunikasiemiddel met sy wereld. Spel 

bevorder dus die begrip van die kind en sy verhouding met die wereld. 

o Omrede die kind by die spelsituasie betrokke is, daaraan betekenis gee en 

daarvoor verantwoordelik is, kan die oplossing van sy probleme in hierdie 

situasie geskied. 

a In die spelsituasie kan die kind op die hulp en steun van die terapeut 

reken. 

o Hy projekteer nie net die oorsaak van sy probleme in sy spel nie, maar 

ook die gedragsafwykings wat uit sy konftik spruit. 

a Uit die wyse waarop hy die speelwereld konstitueer, kan die kind se 

belewing van die werklikheid waargeneem word. 
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Die ondersoeker gaan van die veronderstelling uit dat spelterapie as 

terapeutiese tegniek gebruik kan word in die emosionele skoolgereedmaking 

van voorskoolse kinders. Die tegniek kan veral gebruik word in die beheer en 

innerlike kontrole van die basiese emosies volgens Plutchik (1980) (soos reeds 

in Hoofstuk 3 bespreek) wat noodsaaklik vir emosionele skoolgereedheid is. 

Spelterapie kan ook suksesvol gebruik word in die hantering van 

gedragsuitinge soos woede-uitbarstings, vrese, angs en intense hartseer, wat 

'n noodsaaklike vereiste vir emosionele skoolgereedheid is. Deur middel van 

spelterapie kan emosionele struikelblokke wat die voorskoolse kind 

emosioneel rem, deurgewerk word, sodat die voorskoolse kind se emosionele 

stand verhoog word en hy daarna emosioneel skoolgereed daar uitsien. Die 

skakeling van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys met die 

diagnose en terapie van voorskoolse kinders word in die volgende afdeling 

verduidelik en deur middel van 'n vloeidiagram skematies uitgebeeld. 

4.6 SKAKELING VAN DIE EMOSIONELE SKOOLGEREEDHEIDS

EVALUERINGSLYS MET DIE DIAGNOSE EN TERAPIE VAN 

VOORSKOOLSE KINDERS 

In die voorafgaande afdelings is diagnostiese en terapeutiese tegnieke met 

voorskoolse kinders kortliks toegelig. Die navorser is dit eens dat dit nodig 

geword het om 'n vloeidiagram daar te stel om die emosionele 

skoolgereedheidsondersoek skematies uit te beeld, asook om die skakeling of 

aansluiting van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys met die 

diagnose en terapie van voorskoolse kinders uit te lig. Die emosionele 

skoolgereedheidsondersoek neem 'n aanvang deurdat daar 'n bewuswording 

by die ouer of kleuterskoolonderwyseres ontstaan van moontlike emosionele 

probleme by die voorskoolse kind of indien daar 'n vermoede rakende 

moontlike emosionele ongereedheid vir skooltoetrede bestaan. 
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Hoofstuk4 Diagnostiese en terapeutiese tegnieke met voorskoolse 
kinders wat nie emosioneel skoolgereed is nie 

Die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys(assesseringslys) word deur 

die ouer en die kleuterskoolonderwyseres ge"implementeer, waarna hipoteses 

ten opsigte van emosionele skoolgereedheid ten opsigte van basiese emosies 

gevorm word. Na afloop van die hipoteses wat gevorm is, word voorskoolse 

kinders wat nie emosioneel skoolgereed is volgens die emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys nie, geselekteer vir verdere diagnose deur die 

toepassing van diagnostiese tegnieke vir voorskoolse kinders soos 

tekentegnieke, die DAT-toets, die Rorschachinkvlekmedium vir kinders, die 

DGss-tegniek en die Von Staabs-Scenotoets (speldiagnose). Na afloop van die 

interpretasies van die diagnostiese media, word die hipoteses aangaande die 

voorskoolse kind se emosionele peiling verfyn. Gepaste terapeutiese tegnieke 

vir die voorskoolse kind wat emosionele probleme ten opsigte van die basiese 

emosies openbaar en wat nie emosioneel skoolgereed is nie, word nou 

gei"mplementeer op grond van die verfynde hipoteses. Verdere verfyning van 

hipoteses en terapeutiese tegnieke volg, sodat die einddoel - naamlik 

emosionele gereedmaking vir skooltoetrede - vervul kan word. 'n 

Vloeidiagram van die emosionele skoolgereedheidsondersoek sien as volg 

daar uit: 

134 



Hoofstuk4 Diagnostiese en terapeutiese tegnieke met voorskoolse 
kinders wat nie emosioneel skoolgereed is nie 

Vloeidiagram 1: Die emosionele skoolgereedheidsondersoek 

Bewuswording deur die ouer of kleuterskoolonderwyseres van moontlike 

emosionele probleme by die voorskoolse kind of moontlike emosionele 

ongereedheid vir skooltoetrede . 

• Implementering van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys. 

~ 
Vorming van hipoteses 

~ 
Selektering van verdere diagnoseringsmedia byvoorb~eld tekentegnieke, 

CAT-toets, Rorschachinkvlekmedium vir kinders, DOss-tegniek en 

Von Staabs-Scenotoets (spelcfiagnose). 

Verfyning van hipoteses. 

Implementering van gepaste terapeutiese tegnieke vir 

voorskoolse kinders op grond van verfynde hipoteses. 

t 

Verdere verfyning van hipoteses en terapeutiese tegnieke sodat die einddoel, 

naamlik emosionele g~reedmaking van voorskoolse kinders Vir 

skooltoetrede, beoog kan word. 
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Hoofstuk4 

4.7 TEN SLOTTE 

Diagnostiese en terapeutiese tegnieke met voorskoolse 
kinders wat nie emosioneel skoolgereed is nie 

Daar bestaan verskeie diagnostiese en terapeutiese tegnieke wat op 

voorskoolse kinders wat nie emosioneel skoolgereed is nie, toegepas kan 

word. Om betroubare inligting aangaande 'n voorskoolse kind se 

skoolgereedheidsevaluering te verkry, is dit nodig dat verskillende 

diagnostiese tegnieke in samehang met die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys in 'n toetsbattery gebruik word. Na afloop van die 

diagnosering kan terapeutiese tegnieke aangewend word om die voorskoolse 

kind te begelei na emosionele gereedheid vir skooltoetrede. 

Ten einde bepaalde en spesifieke relasies tussen die terapeut en die kind te 

laat ontstaan, is dit nodig dat daar aan bepaalde voorwaardes vir 

kinderterapie voldoen moet word. Die inligting wat in hierdie hoofstuk 

weergegee is, word nie beskou as 'n volledige oorsig van die onderwerp nie. 

Binne die bestek van hierdie navorsing word dit egter as voldoende beskou 

om die beoogde empiriese ondersoek moontlik te maak. In hierdie studie bly 

die fokus op die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys, maar die 

navorser wil toon hoe die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys aansluit 

by die diagnose en terapie van voorskoolse kinders wat nie emosioneel 

skoolgereed is nie. Die empiriese ondersoek wat onderneem is, sal in 

Hoofstuk 5 beskryf word. 
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EMPIRIESE ONDERSOEK 

5.1 INLEIDING 

Die belangrikheid daarvan dat 'n skooltoetreder emosioneel skoolgereed 

tot die skool toetree, is in die vorige hoofstukke reeds uitgelig. 'n 

Emosionele skoolgereedheidsbeeld behoort van elke skooltoetreder verkry te 

word, wat saam met die volledige skoolgereedheidsevaluering ingeskakel kan 

word. Die verskeie aspekte wat in Hoofstukke 2, 3 en 4 bespreek is, dien as 

teoretiese raamwerk vir die empiriese studie van hierdie verhandeling. In 

hierdie hoofstuk sal die verloop en uitkomste van die empiriese ondersoek 

bespreek word. 

Die probleem wat hierdie empiriese ondersoek aanspreek, is die volgende: 

Kan die emosione/e skoolgereedheidsevalueringslys aangewend 

word om die emosionele skoolgereedheid van voorskoolse 

kinders te bepaal en watter terapeutiese tegnieke kan deur 

opvoedkundige sielkundiges toegepas word om voorskoolse 

kinders wat nie emosioneel skoo/gereed is nie, na emosionele 

skoo/gereedheid te bege/ei? 



Hoofstuk 5 Empiriese ondersoek 

Die doel met die empiriese ondersoek is om die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys op agt voorskoolse kinders toe te pas om te bepaal wat die 

aard van die voorskoolse kind se emosionele skoolgereedheid is. Die verdere 

doel met die empiriese ondersoek is om diagnostiese tegnieke daar te stel 

wat opvoedkundige sielkundiges in samehang met die emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys(assesseringslys) kan gebruik om 'n volledige 

emosionele beeld van die voorskoolse kind te verkry. Die doel met die 

empiriese ondersoek strek verder, naamlik om te bepaal of terapeutiese 

tegnieke deur opvoedkundige sielkundiges toegepas kan word om 

voorskoolse kinders wat nie emosioneel skoolgereed is nie, te steun om 

emosioneel skoolgereed te word. Nadat die emosionele beeld van die 

voorskoolse kind verkry is, word aanbevelings ten opsigte van terapie vir die 

voorskoolse kind gemaak om emosionele aspekte aan te spreek. Weens 

etiese redes sal die terapeutiese program met die voorskoolse kind wat nie 

emosioneel skoolgereed is nie, voortgaan, maar die volledige terapeutiese 

program val nie in die bestek van hierdie studie nie en sal nie in diepte 

bespreek word nie. Aanbevelings ten opsigte van die terapeutiese program 

word wet in die empiriese ondersoek vervat. Daar word vervolgens 

oorgegaan tot die bespreking van die navorsingsmetodes wat in die studie 

gebruik is. 

5.2 NAVORSINGSMETODES 

Tydens die literatuurstudie wat in die vorige vier hoofstukke beskryf is, is 

bestaande navorsingsgegewens oor die voorskoolse kind, emosionele 

skoolgereedheid, asook diagnostiese en terapeutiese tegnieke met 

voorskoolse kinders ingewin. Deur die literatuur te analiseer het nuwe insigte 

aangaande die onderwerp na vore getree, wat in samehang met 'n volledige 

skoolgereedheidsevaluering gebruik kan word. Die literatuurstudie het gelei 

tot 'n beter verklaring van die voorskoolse kind, die emosies van die 

voorskoolse kind, emosionele skoolgereedheid, diagnostiese tegnieke met 
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voorskoolse kinders, asook terapeutiese tegnieke met sodanige kinders. Die 

navorser se eie ontwerp van 'n emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

(assesseringslys) volgens Plutchik (1980) se basiese emosies is gegrond op 

die gegewens wat na aanleiding van die literatuurstudie na vore gekom het. 

Buiten 'n literatuuroorsig, word daar ook onderskei tussen die volgende vyf 

navorsingsmetodes (Gay 1992:203-349): 

a Historiese metodes. 

a Beskrywende metodes. 

a Korrelasionele metodes. 

a Oorsaaklik-vergelykende metodes. 

a Eksprerimentele metodes. 

In hierdie navorsing is gebruik gemaak van die beskrywende 

navorsingsmetode. Volgens Gay (1992:13) het beskrywende navorsing ten 

doel om 'n konstruk, gebeure of gedrag soos dit voorkom, te beskryf. Tydens 

die beskrywende navorsing is inligting oor die voorskoolse kind se emosionele 

stand of emosionele skoolgereedheid ingewin. Tydens beskrywende 

navorsing word kwalitatiewe navorsingstegnieke soos observasie en 

onderhoude ge"integreer met kwantitatiewe navorsingstegnieke deur die 

implementering van vraelyste (evalueringslyste). Die analisering van die 

vraelys geskied deur middel van die puntetoekenning wat aan die items in die 

vraelys toegeken is. Daar is ook idiografies gewerk deurdat slegs agt 

voorskoolse individue by die ondersoek betrek is en hut emosionele 

skoolgereedheid is bepaal deur gebruik te maak van n emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys. Die twee hoofondersoekmetodes, naamlik 

die implementering van die evalueringslys en die afneem van die onderhoude 

word kortliks in die volgende afdelings toegelig. 

139 



Hoofstuk 5 Empiriese ondersoek 

5.2.1 Die evalueringslys 

5.2.1.1 Omskrywing van die evalueringslys 

'n Vraelys of evalueringslys(assesseringslys) kan in die mees algemene terme 

beskryf word as 'n stel vrae of stellings wat oor 'n spesifieke onderwerp 

handel. Die vrae of stellings handel oor die persoon self, of oor iemand wat 

hy goed ken. Die vrae is dus gebaseer op subjektiewe en objektiewe 

waarneming (Barnard 1987:26). In hierdie navorsingsverslag word 

emosionele skoolgereedheid by voorskoolse kinders die hooftema van die 

vraelys (evalueringslys). Die stellings wat die vraelys bevat, is opgestel 

volgens die basiese emosies volgens Plutchik (1980). 

5.2.1.2 Samestelling van die evalueringslys 

Bless en Higson-Smith (1995:122) onderskei tussen gestruktureerde en 

ongestruktureerde vraelyste. Die gestruktureerde vraelys bestaan uit vrae 

met alternatiewe antwoorde daarop. Die ongestruktureerde vraelys 

daarteenoor, verskaf 'n vrye keuse van response op antwoorde wat die 

respondent die geleentheid gee om sy eie opinies te opper. Hierdie vrye

keuse-antwoorde bemoeilik die analisering en kwantifisering van die vraelys 

en daar word meer dikwels van gestruktureerde as van ongestruktureerde 

vraelyste gebruik gemaak (Smit 1991:283). In hierdie verhandeling word van 

die gestruktureerde evalueringslys gebruik gemaak om die voorskoolse kind 

se emosionele skoolgereedheid volgens die agt basiese emosies (Plutchik 

1980) te evalueer. 

Die evalueringslys wat in hierdie verhandeling vervat is, bestaan uit 'n aantal 

geslote stellings waarop die ouers en kleuterskoolonderwysers van die 

voorskoolse kind moet antwoord. Dit word nie deur die proefpersone ingevul 
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nie, maar deur die ouers en kleuterskoolonderwysers van die betrokke 

proefpersone. Die ouers en kleuterskoolonderwysers wat die evalueringslys 

voltooi, kan by elke stelling een uit vier moontlike antwoorde kies. Die vier 

moontlike antwoorde waaruit gekies kan word, is die volgende: 

Byna altyd: Gedrag kom byna sander uitsondering voor. 

Gewoonlik: Gedrag kom die meeste van die tyd voor. 

Soms: Gedrag kom selde, net nou en dan voor. 

Byna nooit: Ge<;irag kom net by uitsondering voor. 

In die evalueringslys is van die vierpunt-Likertskaal gebruik gemaak om te 

verhoed d9t ouers of kleuterskoolonderwysers wat die vraelys voltooi, telkens 

die middelste alternatiewe op 'n driepunt- of vyfpuntskaal kies. 

Die voon:lele van geslote vrae of stellings is volgens Bless en Higson-Smith 

(1995: 122-123) en Gay (1992:225) die volgende: 

o Die vraestellings is maklik en die vraelys (evalueringslys) kan vinnig voltooi 

word. 

o Dit vergemaklik die vergelyking van respondente se response. 

o Die ouers en onderwysers wat die vraelys voltooi, sal makliker antwoorde 

oor sensitiewe sake verskaf, aangesien die vraelys ( evalueringslys) 

skriftelik voltooi word. 

o Daar is geen tydsbeperking verbonde aan die voltooiing van die vraelys 

(evalueringslys) nie. 

o Die navorser kan vrae/stellings wat onduidelik is, aan ouers en 

onderwysers verduidelik, aangesien dit deur 'n onderhoud voorafgegaan 

word. 

o Die vraelys (evalueringslys) kan maklik geanaliseer word. 
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Die navorser is ook bewus van die nadele wat die geslote vrae/stellings inhou. 

Die nadele van die geslote vrae of stellings is volgens Bless en Higson-Smith 

(1995:122-123) en Gay (1992:225) die volgende: 

o Verkeerde interpretering van 'n stelling kan plaasvind. 

o Die ouers en onderwysers word gedwing om uit vier alternatiewe 

antwoorde 'n keuse te maak en kan moontlik 'n antwoord kies, slegs 

omdat hy daartoe gedwing word. 

o Respondente kan nie hut eie ervarings of observasies met die navorser 

deel nie. 

o Dit is moontlik dat belangrike vrae/stellings per abuis uitgelaat word en nie 

in die vraelys (evalueringslys) vervat word nie. 

o Dit is moontlik dat sekere stellings oorbeklemtoon of geaksentueer word, 

wat die keuse van die alternatiewe kan be"invloed. 

Die navorser het telkens gepoog om die nadele of negatiewe aspekte van die 

gestote vrae-/stellings wat in hierdie evaluenngslys vervat is, te minimaliseer 

deur telkens met elke proefpersoon se ouer en kleuterskoolonderwyseres 'n 

voorafbeplande onderhoud te voer voordat die evalueringslys afgeneem is. 

Gedurende die onderhoud is observasies van die voorskoolse kind bespreek 

en onduidelikhede ten opsigte van die evalueringslys is opgeklaar. Die 

onderhoud sal in die volgende afdeling bespreek word. 

Die evalueringslys wat in hierdie verhandeling vervat is, is gebaseer op die 

agt basiese emosies van voorskoolse kinders volgens Plutchik (1980). 

Genoemde agt basiese emosies vorm die hoofafdelings van die evalueringslys 

en is die volgende: 

142 



Hoofstuk 5 Empiriese ondersoek 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

• Liefde/aanvaarding/geborgenheid 

• Vreugde 

• Nuuskierigheid/verwagting 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

• Woede 

• Vrees 

• Angs 

• Hartseer 

• Jaloesie 

Onder elke hoofafdeling of basiese emosie (Plutchik 1980) word vier stellings 

genoem wat met die betrokke basiese emosie saamhang en op emosionele 

skoolgereedheid van toepassing gemaak is. 

Na afloop van die implementering van die evalueringslys is die response 

ontleed en gemerk en die bepaalde routellings vir elke skaal is verkry. ' n 

Routelling vir Skaal 1 is verkry asook 'n routelling vir Skaal 2 . Na afloop van 

die response wat ontleed is, is 'n globale routelling ten opsigte van 

emosionele skoolgereedheid ook verkry. 

Die evalueringslys( assesseringslys) is verder as 'n diagnoseringsmedium 

aangewend , soos reeds in Hoofstuk 4 verduidelik is. Onderhoudvoering as 

'n navorsingsmetode word ook gebruik in die navorsing in samehang met die 

evalueringslys. Die onderhoud as navorsingsmetode word in die volgende 

afdeling bespreek. 
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5.2.2 Die onderhoud 

5.2.2.1 Doel met die onderhoud in hierdie ondersoek 

Die navorser het besluit om die onderhoud in hierdie ondersoek slegs as 'n 

aanvullende navorsingsmetode tot die evalueringslys te gebruik. Volgens 

Bless en Higson-Smith (1995:106) is die onderhoud die eerste en direkte 

wyse waarop informasie van die proefpersoon verkry kan word. Hulle 

stipuleer dat die onderhoud direkte, persoonlike kontak met die respondent 

wat gevra word om die evalueringslys te voltooi, impliseer. 

Die doel van die onderhoud vir hierdie ondersoek kan as volg saamgevat 

word: 

o Die navorser voer die eerste onderhoud met die ouer en 

kleuterskoolonderwyseres van die proefpersone sodat die doel met die 

ondersoek verduidelik en onduidelikhede aangaande die evalueringslys 

uitgestryk kan word. Enige bykomende inligting wat nog van die 

proefpersoon verkry kan word, word ook aangeteken. 

o Na afloop van die ontleding van die voltooide evalueringslys word 'n 

tweede onderhoud met die ouer en kleuterskoolonderwyseres gevoer, 

waarna terugvoer ten opsigte van die resultate van die evalueringslys 

verskaf word. Die emosionele aspekte van die proefpersoon word 

bespreek en sekere houdings of gedrag word uitgewys en bespreek. 

Aanbevelings ten opsigte van skooltoetrede word gemaak, asook ten 

opsigte van 'n terapeutiese program wat aanbeveel word vir voorskoolse 

kinders wat nie emosioneel skoolgereed is nie. Daar word verwys na 

enkele voordele en nadele van die onderhoud as navorsingsmetode in die 

volgende afdeling. 
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5.2.2.2 Voordele en nadele van die onderhoud as 

navorsingsmetode 

In hierdie ondersoek is van nie-geskeduleerde gestruktureerde onderhoude 

gebruik gemaak om inligting op 'n sistematiese wyse van proefpersone te 

verkry. Die response op die stellings van die vraelys (evalueringslys) is 

ontteed en as riglyn vir onderhoudvoering gebruik. Hoe of lae tellings vir 'n 

spesifieke item/stelling is tydens onderhoudvoering bespreek. Die respons op 

die item/stelling is met die waarnemers van die proefpersoon, naamlik die 

ouer en kleuterskoolonderwyseres bespreek. Die nie-geskeduleerde 

gestruktureerde onderhoud, soos wat in hierdie ondersoek gebruik is, hou 

bepaalde voordele in. Die persoonlike kontak van die navorser met die 

proefpersoon en met die respondente, naamlik die ouer en die kleuterskool

onderwyseres, kan waarskynlik as die grootste enkele voordeel van die 

onderhoud genoem word. Bless en Higson-Smith (1995:107) meld dat die 

nie-geskeduleerde gestruktureerde onderhoud wel gestruktureerd is, omdat 

daar vooraf beplan word, dat sekere stellings/items tydens die onderhoud 

bespreek gaan word. Hulle toon verder dat dit wel 'n nie-geskeduleerde 

onderhoud is, omdat die navorser 'n vrye keuse het om ook ander vrae of 

standpunte - wat nie tydens die onderhoudvoering beplan is nie, - te 

bespreek. Die grootste voordeel van die onderhoud is dat die navorser die 

geleentheid kry om uitdrukking aan sekere beskouings te gee, terwyl sltuasies 

ook bespreek en aanbevelings gemaak kan word (Bless & Higson-Smith 

1995:107). 

Die nadeel van die onderhoud is dat dit moeilik is om die betroubaarheid 

daarvan te bepaal en dat veranderlikes, byvoorbeeld die bekwaamheid van 

die onderhoudvoerder, 'n rol speel by die kwaliteit van die resultate wat 

verkry word (Gay 1992:231). Die navorser het die nadeel probeer 

minimaliseer deurdat sy persoonlik die onderhoudvoering behartig het en 
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persoonlik by die ondersoek betrokke was. Volgens Louw en Edwards 

(1993:40) is 'n nadeel van die onderhoud as navorsingsmetode dat die 

onderhoudvoerder die respon$e moontlik nie objektief sal beoordeel nie. Die 

vaardigheid van die onderhoudvoerder kan dus nie oorbeklemtoon word nie, 

aangesien dit die kwaliteit van inligting wat aangaande die proefpersone 

verkry word, kan beihvloed. Onderhoudvoering stel hoe eise aan die 

navorser, aangesien die resultate met insig en objektiwiteit ontleed moet 

word en die navorser moet telkens p6og om kwaliteit inligting in te win wat 

op die proefpersoon van toepassing is. 

Die resultate van die vraelys ( evalueringslys) en die onderhoude word in 

Afdeling 5.4 bespreek. 

5.3 PROEFPERSONE 

5.3.1 Keuse van proefpersone 

Die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys( assesseringslys) word op 

voorskoolse seuns en dogters toegepas. 'n Voorskoolse kind word beskou as 

'n kind wat tussen die ouderdom van 5 en 6 jaar is en wat moontlik die 

daaropvolgende jaar die formele skoal sal betree. Daar word tussen drie 

fases onderskei: 

• 3-4-jarige kleuterfase 

• 4-5-jarige kleuterfase 

• 5-6 jaar, d.w.s. 'n voorskoolse kind. 

Vir die doel van hierdie studie is slegs gekonsentreer op die vyf- tot sesjarige 

voorskoolse kind. In hierdie ondersoek is die moontlike skooltoetreders dus 

betrek en die skaal wat ontwerp is, is op hulle toegepas. Die ondersoeker is 

tans by 'n preprimere skoal werksaam en het besluit om slegs voorskoolse 
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kinders wat ten tye van die ondersoek preprimere onderwys ontvang het, by 

die ondersoekgroep in te sluit. Die kleuters wat by die ondersoek betrek is, 

was in die voorskoolse groep by die kleuterskool (preprimere skoal) en sou in 

die daaropvolgende jaar sewe word. Die kleuterskoolonderwyseres het 

proefpersone aanbeveel wat onsekerheid getoon het ten opsigte van 

emosionele skoolgereedheid en die proefpersone is by die studie betrek. Die 

aard van die voorskoolse kind wat in hierdie ondersoek as proefpersoon dien, 

is reeds in Hoofstuk 2 bespreek. 

'n Loodsondersoek waarin twee kleuterskole se personeel betrek is, is plaaslik 

gedoen. Vier proefpersone is vanuit die een kleuterskool verkry en die ander 

vier proefpersone vanuit die ander kleuterskool. In hierdie ondersoek sou agt 

proefpersone wat in hul voorskoolse kleuterjare (5 tot 6 jaar) was betrek 

word. Agt proefpersone is as voldoende vir 'n suksesvolle idiografiese 

ondersoek beskou, omdat idiografiese navorsing primer gerig is op die 

begryping van die persoon in S'/ besondere, unieke leefwereld en gewoonlik 

word net enkele persone hierby betrek (Kapp 1990:493). Dit is dus nie sinvol 

of nodig om meer as agt proefpersone by die navorsing te betrek nie. 

Daar is van 'n gerieflikheids- en toevalligheidsteekproef gebruik gemaak om 

die proefpersone te selekteer, aangesien die kleuterskoolonderwyseresse 

weens onsekerheid oor sekere voorskoolse kinders se emosionele 

skoolgereedheid, hulle vir die steekproef aanbeveel het. Volgens Mulder 

(1989:60) is dit nie foutief om navorsing te doen met 'n beskikbare steekproef 

nie, maar die gevaar le daarin dat die navorsingsresultate nie sander meer 

veralgemeen kan word nie. Seuns en dogters is by die ondersoek betrek, wat 

tot gevolg het dat homogeniteit ten opsigte van geslag nie verkry kon word 

nie. Dieselfde geld ten opsigte van taal, aangesien daar nie 'n gelyke 

hoeveelheid Afrikaans- en Engelssprekendes by die steekproef ingesluit is 

nie. In die volgende afdeling word meer lig gewerp op die biografiese 

gegewens van die agt proefpersone. 
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5.3.2 Biografiese gegewens van proefpersone 

Vervolgens word die biografiese gegewens van die proefpersone saamgevat: 

Proefpersoon 1: 

Ouderdom 5 jaar 11 maande 

Geboortedatum: 30-11-1994 

Geslag manlik 

Skool kleuterskool 

Proefpersoon 2: 

Ouderdom 6 jaar 4 maande 

Geboortedatum: 17-06-1994 

Geslag vroulik 

Skool kleuterskool 

Proefpersoon 3: 

Ouderdom 5 jaar 11 maande 

Geboortedatum: 18-11-1994 

Geslag vroulik 

Skool kleuterskool 

Proefpersoon 4: 

Ouderdom 5 jaar 10 maande 

Geboortedatum: 19-12-1994 

Geslag vroulik 

Skool kleuterskool 

Proefpersoon s.-
Ouderdom 6 jaar 3 maande 

Geboortedatum: 26-07-1994 

Geslag manlik 

Skool kleuterskool 
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Proefpersoon 6: 

Ouderdom 6 jaar 3 maande 

Geboortedatum: 01-08-1994 

Geslag vroulik 

Skool kleuterskool 

Proefpersoon 7: 

Ouderdom 6 jaar O maande 

Geboortedatum: 26-10-1994 

Geslag vroulik 

Skool kleuterskool 

Proefpersoon 8: 

Ouderdom 6 jaar 7 maande 

Geboortedatum: 29-03-1994 

Geslag manlik 

Skool kleuterskool 

In die volgende afdeling verskuif die klem na die implementering van die 

emosionele skoolgereedheidsevalueringslys(assesseringslys) op die 

proefpersone. 

5.3.3 Implementering van die emosionele skoolgereedheids

evaluerlngslys op die proefpersone 

Die ondersoeker het meer as een waarnemer betrek by die implementering 

van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys, aangesien 'n meer 

akkurate en objektiewe telling so verkry kon word (soos reeds bespreek in 

afdeling 3.7.5). Die ouer of voog en die kleuterskoolonderwyseres het die 

evalueringslys na afloop van objektiewe waarneming van die proefpersoon 

voltooi. Na afloop van die implementering van die emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys het die navorser die evalueringslys verwerk en 

'n evaluering gemaak aangaande die voorskoolse kind se emosionele 
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skoolgereedheid. Die ouer saam met die kleuterskoolonderwyseres is van 'n 

onderhoud verwittig, waartydens die resultate en aanbevelings ten opsigte 

van die emosionele aspekte van die proefpersoon met hul bespreek is. 

Die resultate en individuele evalueringslyste van die proefpersone sal in die 

volgende afdeling bespreek word. 

5.4 RESULTATE VAN INDIVIDUELE EMOSIONELE SKOOLGEREED

HEIDSEVALUERINGSLYSTE 

'n Opsomming van die resultate en bevindinge van die agt proefpersone se 

emosionele skoolgereedheidsevalueringslyste word vervolgens bespreek. Die 

volledige protokolle is vervat in Tabel 5.1. Die biografiese gegewens van die 

proefpersone is reeds in Afdeling 5.3.2 bespreek. 

5.4.1 Proefpersoon 1 

a) Kwantitatiewe evaluering van die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys 

• Protokol 1 (ouer} 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling - 23 

Afleiding 

skoolgereed 

- Volgens positiewe emosies twyfelagtig of onseker emosioneel 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 32 

Afleiding - Volgens negatiewe emosies nie emosioneel skoolgereed nie 
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Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 1 = 55 

Afleiding: 'n Globale telling van 55 sal die afleiding tot gevolg he dat dit 

twyfelagtig of onseker is of proefpersoon 1 emosioneel skoolgereed is 

Individuele items - uiterste tellings 

Prdefpersoon 1 het 'n uiters lae telling in die basiese emosie van woede 

behaal. Dit blyk dat woede-uitbarstings voorkom en die proefpersoon 

destruktiewe gedrag toon. Uiters lae tellings kom by die basiese emosie van 

angs voor. Dit blyk dat die ouer die kind as angstig observeer en dat hy 

sukkel om te konsentreer. 

• Protokol 2 (kleuterskoo,onderwyseres) 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling - 34 

Afleiding - Volgens positiewe emosies wel emosioneel skoolgereed 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 30 

Afleidin~ -Volgens negatiewe emosies nie emosioneel skoolgereed nie 

Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 1 = 64 

Afleiding: 'n Globale telling van 64 sal die afleiding tot gevolg he dat dit 

twyfel<;lgtig of onseker is of proefpersoon 1 emosioneel skoolgereed is. 

Individuele items - uiterste tellings 

151 



Hoofstuk 5 Empiriese ondersoek 

Volgens Protokol 2 behaal proefpersoon 1 uiters lae tellings in die 

onaangename of negatiewe emosies van woede, vrees en angs. 

b) Onderhoud met ouers en kleuterskoolonderwyseres 

(waarnemers) 

Vanuit die uiterste tellings van die protokolle is spesifieke vooropgestelde vrae 

rakende die basiese emosies wat onrus veroorsaak, met die waarnemers 

bespreek. Daar is genoeg ruimte gelaat vir gesprekvoering oor die gedrag en 

emosies van die proefpersoon. 

Na afloop van die onderhoud en gesprekvoering met beide waarnemers het 

dit geblyk dat proefpersoon 1 dit moeilik gevind het om onaangename of 

negatiewe emosies te hanteer en uitdrukking daaraan te gee. Proefpersoon 1 

het destruktiewe gedrag, uitermatige vrese en angstigheid getoon en het 

gesukkel om te konsentreer. Volgens die ouer het woede-uitbarstings 

voorgekom. Albei waarnemers het ooreengestem dat proefpersoon 1 nie 

emosioneet skoolgereed is nie. 

c) Bevinding en aanbeveling vir proefpersoon 1 

Die bevinding van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys in 

samehang met die onderhoud het getoon dat proefpersoon 1 nie emosioneel 

skoolgereed was nie. 

'n Terapeutiese program waarin proefpersoon 1 se destruktiewe gedrag, 

angs, vrese en konsentrasieprobleme aangespreek kon word, is aanbeveel. 

Dit val nie in die bestek van hierdie ondersoek om intensief terugvoering te 

gee oor die terapeutiese proses nie, maar riglyne vir terapie is wel verskaf. 

Diagnostiese tegnieke soos projeksietoetse naamlik die CAT, kindertekeninge 

soos DAP en KFD en die van Staabs-Scenotoets (speldiagnose) is toegepas op 
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proefpersoon 1, sodat die terapeut 'n beeld kon kry van hoe proefpersoon 1 

sy wereld beleef het. Meer lig is ook gewerp op die opvoedkundige 

sielkundige essensies, naamlik betrokkenheid, belewing en betekenisgewing 

van proefpersoon 1. 

'n Terapeutiese program is vir proefpersoon 1 aanbeveel. Kunsterapie is 

aanbeveel waarin woede-uitbarstings en destruktiewe gedrag aangespreek 

word. Biblioterapie kon as tegniek aangewend word om die proefpersoon te 

help om die negatiewe emosies van vrese, angs en woede te begryp, beter 

insig te toon en om die emosies beter te hanteer. Gedragsterapie soos 

gedragsmodifikasie, ontspanningstegnieke, mens-modellering en sistematiese 

desensitisering is in terapie aanbeveel. Die poppekas as terapeutiese tegniek 

kon in terapie ge·integreer word, sodat proefpersoon 1 gehelp kon word om 

nuwe gedrag aan te leer. Spelterapie is aanbeveel om insig in en 

interpretasie van situasies moontlik te maak. Lewensvaardighede word deur 

spelterapie aangeleer. Arbeidsterapie is verder vir proefpersoon 1 aanbeveel 

om konsentrasieprobleme aan te spreek. 

5.4.2 Proefpersoon 2 

a) Kwantitatiewe evaluering van die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys 

• Protokol 1 ( ouers) 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling - 44 

Afleiding - Volgens positiewe emosies wel emosioneel skoolgereed 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 55 
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Afleiding - Volgens negatiewe emosies wel emosioneel skoolgereed 

Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 2 = 99 

Afleiding: 'n Globale telling van 99 sal die afleiding tot gevolg he dat 

proefpersoon 2 moontlik skoolgereed op emosionele vlak is. 

lndividuele items - uiterste tellings 

Volgens protokol 1 het proefpersoon 2 uiters hoe tellings in die aangename of 

positiewe emosies behaal, wat 'n goeie aanduiding van emosionele stabiliteit 

is. In die basiese emosie van hartseer het proefpersoon 2 'n lae telling 

behaal. Dit het geblyk dat proefpersoon 2 maklik huil. 

• Protokol 2 (kleuterskoolonderwyseres) 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling - 46 

Afleiding -Volgens positiewe emosies wel emosioneel skoolgereed. 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 57 

Afleiding - Volgens negatiewe emosies wel emosioneel skoolgereed 

Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 2 = 103 

Afleiding: 'n Globale telling van 103 sal die afleiding tot gevolg he dat 

proefpersoon 2 emosioneel skoolgereed is. 
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lndividuele items - uiterste tellings 

Volgens protokol 2 het proefpersoon 2 'n hoe telling in positiewe emosies, en 

'n lae telling in die basiese emosie van hartseer behaal, wat geimpliseer het 

dat die proefpersoon maklik huil. 

b} Resultate van die onderhoud met ouers en kleuterskool

onderwyseres (waarnemers} 

Beide waarnemers was dit eens dat proefpersoon 2 volgens die aangename of 

positiewe emosies emosioneel stabiel was en volgens die globale telling wel 

emosioneel skoolgereed was. Beide waarnemers het genoem dat die 

proefpersoon maklik hartseer geword en gehuil het. 

c} Bevinding en aanbeveling vir proefpersoon 2 

Proefpersoon 2 is volgens die ondersoek wel emosioneel skoolgereed. 'n 

Aanbeveling is gemaak ten opsigte van die basiese emosie van hartseer, 

naamlik 'n beloning-en-strafmetode. Die metode is deur die ouers en 

onderwyseres uitgevoer en gedrag ten opsigte van. die basiese emosie van 

hartseer is gewysig. Indien verbetering nie merkbaar sou wees nie, sou 

terapie aanbeveel word. Die behavioristiese banadering, naamlik 

gedragsterapie, is aanbeveel. 

5.4.3 Proefpersoon 3 

a} Kwantitatiewe evaluering van die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys 

• Protokol 1 (ouer} 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling - 43 
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Afleiding - Volgens positiewe emosies wel emosioneel skoolgereed 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 63 

Aflelding -Volgens negatiewe emosies wel emosioneel skoolgereed. 

Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 3 = 106 

Afleiding: 'n Gtobale telling van 106 sal die afleiding tot gevolg he dat 

proefpersoon 3 wet emosioneel skoolgere~d is. 

Individuele items - uiterste tellings 

Uiterste hoe tellings het by aangename of positiewe emosies voorgekom, 

asook by onaangename of negatiewe emosies, wat tot die gevolgtrekking 

gelei het dat proefpersoon 3 emosioneel skoolgereed daar uitgesien het. 

• Protokol 2 (kleuterskoolonderwyseres) 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling - 38 

Afleiding -Volgens positiewe emosies wel emosioneel skoolgereed. 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 64 

Afleiding - Volgens negatiewe emosies wel emosioneel skoolgereed 

Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 3 = 102 

156 



Hoofstuk 5 Empiriese ondersoek 

Afleiding: 'n Globale telling van 102 sal die afleiding tot gevolg he dat 

proefpersoon 3 wel emosioneel skoolgereed is. 

lndividuele items - uiterste tellings 

Dieselfde as protokol 1. 

b) Resultate van die onderhoud met ouers en kleuterskool

onderwyseres (waarnemers) 

Beide waarnemers het saamgestem dat proefpersoon 3 emosioneel 

skoolgereed was en die basiese emosies geken, verstaan, hanteer en beheer 

het. 

c) Bevinding en aanbeveling vir proefpersoon 3 

Proefpersoon 3 is volgens die ondersoek wel emosioneel skoolgereed. 

5.4.4 Proefpersoon 4 

a) Kwantitatiewe evaluering van die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys 

• Protokol 1 (ouer) 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling - 28 

Afleiding - Volgens positiewe emosies twyfelagtig of onseker emosioneel 

skoolgereed. 
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Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 24 

Empiriese ondersoek 

Afleiding -Volgens negatiewe emosies nie emosioneel skoolgereed nie 

Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 4 = 52 

Afleiding: 'n Globale telling van 52 sal die afleiding tot gevolg he dat 

proefpersoon 4 nie emosionee1 skoolgereed is nie. 

Individuele items - uiterste tellings 

'n Uiters lae telling is verkry by die emosie van liefde/aanvaarding/ 

geborgenheid. Die proefpersoon was bang om te eksploreer en het nie 

geborge gevoel nie. Lae tellings het by die basiese emosie van vreugde 

voorgekom. Dit het geblyk dat suksesbelewing nie vreugde vir proefpersoon 

4 verskaf het nie en 'n negatiewe houding het na vore getree. 

'n Lae telling het ten opsigte van die basiese emosies van vrees en angs 

voorgekom. Volgens die evalueringslys het proefpersoon 4 uitermatige vrees 

en skaamheid getoon, was oorafhanklik van volwassenes, angstig, het 

gesukkel om te konsentreer en het gedragsmanifestasies soos duimsuig 

getoon. 

• Protokol 2 (kleuterskoolonderwyseres) 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling - 26 

Afleiding - Volgens positiewe emosies twyfelagtig of onseker emosioneel 

skoolgereed 
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Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 27 

Empiriese ondersoek 

Afleiding - Volgens negatiewe emosies nie emosioneel skoolgereed nie 

Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 4 = 53 

Afleiding: 'n Globale telling van 53 sal die afleiding tot gevolg he dat 

proefpersoon 4 nie emosioneel skoolgereed is nie. 

Individuele items - uiterste tellings 

Dieselfde as protokol 1. 

b) Resultate van die onderhoud met ouer en kleuterskool

onderwyseres (waarnemers) 

Uit die onderhoud het dit geblyk dat proefpersoon 4 ongeborge gevoel het en 

bang om te eksploreer. Proefpersoon 4 was skaam en oorafhanklik van 

volwassenes. Proefpersoon 4 het gesukkel om in groepe te werk en was nie 

gemotiveerd om sukses te behaal nie. Uitermatige vrees en angstigheid het 

kommer by die waarnemers gewek. Proefpersoon 4 het gedragsmanifestasies 

soos duimsuig by die huis asook by die skool getoon en is as 'n ongeborge 

kleuter beskryf. Die emosionele welstand van proefpersoon 4 moes 

aangespreek word. 

c) Bevinding en aanbeveling vir proefpersoon 4 

Proefpersoon 4 was volgens die ondersoek beslis nie emosioneel skoolgereed 

nie. 
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Diagnostiese tegnieke soos die CAT, kindertekeninge, sinsvoltooiing en die 

DOss-toets is vir proefpersoon 4 aanbeveel, waarna 'n terpeutiese program 

sou volg. Terapeutiese tegnieke wat aanbeveel is, was die volgende: 

o Gedragsterapie (gedragsmodifikasie, begeleide dagdroom, mensmodel

lering, gedragskontrakte, sistematiese desensitisering) om veral 

uitermatige vrees en angstigheid aan te spreek, asook om die 

gedragsmanifestasies te elimineer of te verplaas. 

o Dramatisering as terapeutiese tegniek om sosiale interaksieprosesse aan 

te spreek en die proefpersoon te leer om deur middel van dramatisering 

onafhanklik van volwassenes op te tree. 

o Die Von Staabs-Scenotoets (speltarapie) sou die grootste gedeelte van 

proefpersoon 4 se terapeutiese program uitmaak. Alie emosionele aspekte 

sou deur middel van spel aangespreek word. 

Na gelang van die vordering van die terapeutiese program, sou deurgaans 

van nuwe terapeutiese tegnieke gebruik gemaak word. 

Daar is aanbeveel dat die ouers van proefpersoon 4 ouerleiding ontvang om 

die emosionele aspekte van die proefpersoon te hanteer. 

5.4.S Proefpersoon 5 

a) Kwantitatiewe evaluering van die emosionele skoolgereedheids

eva lueringslys 

• Protokol 1 ( ouer) 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 
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Routelling - 40 

Afleiding - Volgens positiewe emosies wel emosioneel skoolgereed. 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 64 

Afleiding - Vo.lgens negatiewe emosies wel emosioneel skoolgereed 

Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 5 = 104 

Afleiding: 'n Globale telling van 104 sal die afleiding tot gevolg he dat 

proefpersoon 5 wel emosioneel skoolgereed is. 

Individuele items - uiterste tellings 

Hoe tellings het by aangename of positiewe emosies en by die onaangename 

of negatiewe emosies voorgekom, wat die gevolgtrekking laat ontstaan het 

dat proefpersoon 5 emosioneel skoolgereed was. 

• Protokol 2 (kleuterskoolonderwyseres) 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling - 43 

Afleiding - Volgens positiewe emosies wel emosioneel skoolgereed. 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 61 
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Afleiding -Volgens negatiewe emosies wel skoolgereed 

Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 5 = 104 

Afleiding: 'n Globale telling van 104 sal die afleiding tot gevolg he dat 

proefpersoon 5 wel emosioneel skoolgereed is. 

Individuele items - uiterste tellings 

Dieselfde as protokol 1. 

b) Resultate van die onderhoud met ouers en kleuterskool

onderwyseres (waarnemers) 

Beide waarnemers het saamgestem dat proefpersoon 5 emosioneel 

skoolgereed was met openbaring van gesonde emosionele welstand. 

c) Bevinding en aanbeveling vir proefpersoon S 

Proefpersoon 5 is volgens die ondersoek wel emosioneel skoolgereed. 

5.4.6 Proefpersoon 6 

a) Kwantitatiewe evaluering van die emc>sionele skoolgereedheids

evalueringslys 

• Protokol 1 (ouer) 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling - 42 
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Afleiding - Volgens positiewe emosies wel emosioneel skoolgereed. 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 62 

Afleiding - Volgens negatiewe emosies wel emosioneel skoolgereed 

Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 6 = 104. 

Afleiding: 'n Globale telling van 104 sal die afleiding tot gevolg he dat 

proefpersoon 6 wel emosioneel skoolgereed is. 

Indivuduele items - uiterste tellings 

Hoe tellings het by aangename of positiewe emosies en by onaangename of 

negatiewe emosies voorgekom, wat die gevolgtrekking laat ontstaan het dat 

proefpersoon 6 wel emosioneel skoolgereed was. Proefpersoon 6 het 'n lae 

telling by die basiese emosie van angs getoon. Dit het geblyk dat 

proefpersoon 6 die skeiding met ouers as traumaties beleef het, wat 

problematies kon wees vir skooltoetrede. 

• Protokol 2 (kleuterskoolonderwyseres) 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling - 46 

Afleiding - Volgens positiewe emosies wel emosioneel skoolgereed. 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 63 
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Afleiding - Volgens negatiewe emosies wel emosioneel skoolgereed 

Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 6 = 109 

Afleiding: 'n Globale telling van 109 sal die afleiding tot gevolg he dat 

proefpersoon 6 wel emosioneel skoolgereed is. 

Individuele items - uiterste tellings 

'n Hoe telling het by positiewe en negatiewe emosies voorgekom, wat die 

gevolgtrekking laat ontstaan het dat proefpersoon 6 wel emosioneel 

skoolgereed was. Proefpersoon 6 het 'n hoe telling getoon by die basiese 

emosie van angs teenoor die lae telling (2) by protokol 1. Daar het dus 'n 

wanbalans bestaan wat betref die item by die twee waarnemers. 

b) Resultate van die onderhoud met ouer en kleuterskool

onderwyseres (waarnemers) 

Uit die onderhoud en gesprekvoering met beide waarnemers wou dit voorkom 

asof proefpersoon 6 wel emosioneel skoolgereed was. Die ouer het gemeen 

dat proefpersoon 6 slegs die skeiding met ouers as traumaties beleef het en 

nie die met ander volwasse persone nie. Volgens die waarnemers het 

proefpersoon 6 oor 'n gesonde emosionele stand beskik. 

c) Bevinding en aanbeveling vir proefpersoon 6 

Proefpersoon 6 was volgens die ondersoek wel emosioneel skoolgereed. 

Ouerleiding is aanbeveel waarin die aspek rakende skeiding van die ouer 

aangespreek kon word. Indien hierdie skeidingsangs van die proefpersoon 

nie sou verbeter nie, sou terapie aanbeveel moes word. 
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5.4.7 Proefpersoon 7 

a) Kwantitatiewe evaluering van die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys 

• Protokol 1 (ouer) 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling - 4 7 

Afleiding - Volgens positiewe emosies wel emosioneel skoolgereed 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 61 

Afleiding - Volgens negatiewe emosies wel emosioneel skoolgereed 

Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 7 = 108 

Afleiding: 'n Globale telling van 108 sal die afleiding tot gevolg he dat 

proefpersoon 7 wel emosioneel skoolgereed is. 

Individuele items - uiterste tellings 

Hoe tellings het by aangename sowel as onaangename emosies voorgekom 

wat die gevolgtrekking laat ontstaan het dat proefpersoon 7 emosioneel 

stabieJ en skoolgereed was. 
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• Protokol 2 (kleuterskoolonderwyseres) 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling - 42 

Empiriese ondersoek 

Afleiding - Volgens positiewe emosies wel emosioneel skoolgereed 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 59 

Afleiding -Volgens negatiewe emosies wel emosioneel skoolgereed 

Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 7 = 101 

Afleiding: 'n Globale telling van 101 sal die afleiding tot gevolg he dat 

proefpersoon 7 wel emosioneel skoolgereed is. 

Individuele items - uiterste tellings 

Dieselfde as protokol 1. 

b) Resultate van die onderhoud met ouers en kleuterskool

onderwyseres (waarnemers) 

Beide waarnemers was dit eens dat proefpersoon 7 emosioneel skoolgereed 

was en 'n gesonde emosionele welstand openbaar het. Uit die onderhoud het 

dit geblyk dat proefpersoon 7 goeie waagmoed getoon het om by leergebeure 

betrokke te raak. Proefpersoon 7 was ondersoekend, geborge, kon 

onafhanklik van volwassenes optree, het goeie konsentrasievermoe getoon en 

was in staat om onaangename of negatiewe emosies te beheer. 
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c) Bevinding en aanbeveling vir proefpersoon 7 

Proefpersoon 7 was volgens die ondersoek wel emosioneel skoolgereed. 

5.4.8 Proefpersoon 8 

a) Kwantitatiewe evaluering van die emosionele skoolgereedheids

evalueringslys 

• Protokol 1 (ouer) 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling - 24 

Affeiding - Volgens positiewe emosies twyfelagtig of onseker emosioneel 

skoolgereed 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 30 

Afleiding -Volgens negatiewe emosies nie emosioneel skoolgereed nie 

Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 8 = 54 

Afleiding: 'n Globale telling van 54 sal die afleiding tot gevolg he dat 

proefpersoon 8 nie emosioneel skoolgereed is nie. 
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Individuele items - uiterste tellings 

Lae tellings het voorgekom by die basiese emosies van liefde/aanvaarding/ 

geborgenheid (1). Proefpersoon 8 het nie waagmoed getoon om in nuwe, 

vreemde situasies te eksploreer nie. Proefpersoon 8 het bang voorgekom en 

was nie ondersoekend nie. Volgens Protokol 1 kon proefpersoon 8 dit nie 

aanvaar wanneer hy verloor het nie en woede-uitbarstings het soms 

voorgekom. 

• Protokol 2 (kleuterskoolonderwyseres) 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Routelling - 30 

Afleiding - Volgens positiewe emosies twyfelagtig of onseker emosioneel 

skoolgereed 

Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Routelling - 34 

Afleiding - Volgens negatiewe emosies twyfelagtig of onseker emosioneel 

skoolgereed 

Globale telling 

Globale telling vir proefpersoon 8 = 64 

Afleiding: 'n Globale telling van 64 sal die afleiding tot gevolg he dat dit 

twyfelagtig of onseker is of die kind emosioneel skoolgereed is. 
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lndividuele items - uiterste tellings 

Lae tellings het by die basiese emosie van verwagting voorgekom. 

Proefpersoon 8 het nie bereidheid getoon om by leergebeure betrokke te raak 

nie en was nie ondersoekend nie. Volgens protokol 2 het proefpersoon 8 

angstig voorgekom en woede-uitbarstings het ook soms voorgekom. 

b) Resultate van die onderhoud met ouer en kleuterskool

onderwyseres (waarnemers) 

Uit die onderhoud en gesprekvoering met beide waarnemers wou dit voorkom 

asof proefpersoon 8 twyfelagtig of onseker emosioneel skoolgereed was. Dit 

wou voorkom asof proefpersoon 8 dit onaanvaarbaar gevind het om te 

verloor en as gevolg daaivan het woede-uitbarstings gevolg. Proefpersoon 8 

het moeite ondeivind om nuwe, vreemde situasies te eksploreer en dit het 

geblyk dat hy onsuksesvol voel. 

c) Bevinding en aanbevelings vir proefpersoon 8 

Vanuit die ondersoek was dit twyfelagtig of onseker of proefpersoon 8 

emosioneel skoolgereed was. Diagnostiese tegnieke soos die CAT, 

kindertekeninge en DOss-toets is aanbeveel. 'n Terapeutiese program waarin 

_ emosionele aspekte aangespreek wou word, sou volg. Terapeutiese tegnieke 

wat aanbeveel is, was die volgende: 

o Die poppekas as terapeutiese tegniek om proefpersoon 8 te help om 

emosies uit te druk en om nuwe gedrag aan te leer. 

o Gedragsterapie (gedragsmodifikasie, mensmodellering) om woede-

uitbarstings en angstigheid aan te spreek. Suksesbelewing is 

aangespreek. 
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a Die Von Staabs-Scenotoets (spelterapie) sou die grootste gedeelte van 

proefpersoon 8 se terapeutiese program uitmaak waarin emosionele 

aspekte aangespreek sou word. 

5.5 OPSOMMENDE INDRUK VAN DIE RESULTATE VAN DIE 

EMOSIONELE SKOOLGEREEDHEIDSEVALUERINGSLYS 

Die geheelindruk van die resultate van die emosionele skoolgereedheidslys 

(assesseringslys) van die agt proefpersone wat in die studie betrek is, word 

opsommend in Tabel 5.1 aangebied. 

In die basiese emosies volgens Plutchik (1980) waar die proefpersone lae 

tellings behaal het, dui dit op die basiese emosies waarin daar nie stabiliteit 

ondervind word nie. 'n Lae telling in die basiese emosies wys daarop dat die 

betrokke proefpersoon probleme ondervind het om die spesifieke basiese 

emosie(s) te hanteer, suksesvol te interpreteer, uit te leef en te beheer. 

'n Hoe telling wat behaal is in die basiese emosies, gaan van die 

veronderstelling uit dat die betrokke proefpersoon die basiese emosie kon 

hanteer, suksesvol interpreteer, beheer, asook suksesvol kon uitleef, wat dan 

die fondament vir emosionele skoolgereedheid gele het. 
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Tabel 5.1: Opsommende indruk van die resultate van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

Proef- Proef- Proef- Proef- Proef- Proef- Proef- Proef-
oersoon 1 persoon 2 persoon 3 persoon4 persoon 5 persoon 6 · persoon 7 persoon8 

Emosioneel x x x x x 
Skoolaereed 
Twyfelagtig/ x x 
Onseker emosio-
nee! skoolgereed 
Nie x 
Emosioneel 
skoolaereed nie 
Basiese emosies Woede Hartseer Liefde/aanvaar- Angs Liefde/aanvaar-
Volgens Plutchik • Woede-uit- • Huil ding/ geborgen- • Beleef skeiding ding/geborgen-heid 
(1980) barstings maklik he id metouers as 
waar lae • Destruktiewe • Bang om te traumaties • Ongeborge 
tellings behaal is gedrag eksploreer • Toon nie 

An gs • Ongeborge waagmoed om 
• Angstig Vreugde te eksploreer nie 
• Sukkel om • Suksesbele- • Bang 

......... 
-:i 
......... 

te konsen- wing verskaf Woede 
treer nie vreugde • Woede-uit-

Vrees nie barstings 
Vrees Vrees 
• Uitermatige • Oorafhanklik 

vrees • Uitermatige 
• Skaamheid vrese 
• Oorafhankllk Nuuskierigheid/ 

I 
An gs Verwagting 
• Sukkel om te • Geen bereid-

konsentreer heid om by 
• Angstigheid leergebeure 
• Duimsuig betrokke te 

raak nie 
• Verwerk mis-

lukking moeilik 
An gs 
• Angstig 



........ 

......:i 
N 

Basiese emosies 
volgens Plutchik 
(1980) waar 
hoe tellings 
behaal is 

Aanbeveling 

Liefde/aanvaar-
ding/ geborgen-
heid 

Terapeutiese 
program 
• Kunsterapie 
• Biblioterapie 
• Gedragstera-

pie 
• Poppekas 
• Spelterapie 
• Arbeidstera-

pie 

Liefde/aanvaar Liefde/vreugde 
- Nuuskierigheid 
ding/geborgen Woede 
-he id Vrees 
Vreugde An gs 
Nuuskierigheid Hartseer 
I Jaloesie 
verwagting 

Ouerleiding 
• Aanbeveli 

ngsom 
uitlewing 
van 
emosies 
van 
hartseer 
te hanteer 

• Beloning 
en 
strafmetod 
e 

• Indien 
verbeterin 
g nie 
merkbaar 
is nie, 
word 
terapie 
aanbeveel 

• Behaviorls 
-tiese 
bena-
dering, 
naam-lik 
gedrags-
teraoie 

Liefde/aanvaar Liefde/aanvaar- Liefde/aan-
- ding/geborgen-heid vaarcling/gebor 
ding/geborgen Vreugde -genheid 
-heid Nuuskierigheld/ Vreugde 
Vreugde verwagting Nuusklerig-
Nuusklerigheid Woede heid/verwagtin 
I verwagting Vrees g 
Woede Hartseer Woede 
Vrees Jaloesie Vrees 
Hartseer An gs 
Jaloesie Hartseer 

Jaloesie 
Terapeutiese Ouerleiding Terapeutiese 
program waarin aspek program 

• Gedragstera- rakende die • Poppekas 
pie skeiding van die • Gedrags-terapie 

• Dramatise-ring ouer aangespreek • Spelterapie 
• Spelterapie word . 
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5.6 TEN SLOTTE 

In hierdie hoofstuk is beskryf op watter wyse die empiriese ondersoek beplan 

en uitgevoer is. Daar is besondere klem gele op die implementering van die 

vraelys ( evalueringslys) en die onderhoud as navorsingsmetodes. Die 

proefpersone wat in die ondersoek betrek is, is van naderby beskou en die 

resultate van individuele emosionele skootgereedheidsevatueringslyste is 

bespreek. Die terugvoer van die resultate deur middel van 'n onderhoud met 

die ouer en kleuterskoolonderwyseres is ook in hierdie hoofstuk aangeraak. 

Aanbevelings wat uit hierdie individuele bevindinge na vore getree het, is 

kortliks in hierdie hoofstuk genoem. Algemene aanbevelings wat uit hierdie 

ondersoek uitgelig sal word, sal in Hoofstuk 6 bespreek word. 

Die laaste hoofstuk bestaan uit 'n opsomming van inligting wat verkry is uit 

die ondersoek. Die gevolgtrekkings en aanbevelings sal bespreek word, 

terwyl beperkinge wat in die ondersoek na vore getree het, uitgelig sal word. 
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6.1 INLEIDING 

SAMEVATTING, BEVINDINGE EN 

AANBEVELINGS 

aar is gepoog om tydens hierdie ondersoek 'n emosionele 

D skoolgereedheidsevalueringslys(assesseringslys) op te stel om 

emosionele skoolgereedheid te evalueer. Daar is bepaal dat 'n voorskoolse 

kind emosioneel geevalueer kan word ten opsigte van emosionele 

skoolgereedheid. Indien die kleuter nie emosioneel skoolgereed is nie, is 

diagnostiese en terapeutiese tegnieke daargestel om so 'n kind na emosionele 

skoolgereedheid te begelei. 

'n Literatuurstudie is onderneem om fasette wat verband hou met die temas -

onder andere skoolgereedheid, die voorskoolse kind, emosionele aspekte, 

asook diagnostiese en terapeutiese tegnieke vir voorskoolse kinders - van 

nader toe te lig. Na aanleiding van nuwe insigte waartoe gekom is, het die 

navorser 'n eie emosionele skoolgereedheidsevalueringslys volgens Plutchik 

(1980) se basiese emosies saamgestel, wat beskou kan word as 'n 

opsomming van die basiese emosies van voorskoolse kinders en wat as 'n 

maatstaf vir die evaluering van emosionele skoolgereedheid kan dien. 

Die resultate van die evalueringslys (vraelys) en die onderhoude wat as 

navorsingsmetodes aangewend is, is reeds in Hoofstuk 5 bespreek. Die 
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algemene bevindinge en gevolgtrekkings sal in hierdie hoofstuk aandag 

geniet. 

Die navorser wil hierdie studie afsluit deur 'n globale oorsig te gee van die 

literatuurstudie wat onderneem is, asook bevindinge en aanbevelings wat 

hieruit voortspruit. Hierdie hoofstuk het ten doel om die belangrikste 

bevindinge uit die literatuurstudie, asook uit die empiriese ondersoek weer te 

gee. Na die bespreking van die empiriese ondersoek word probleme wat 

tydens die navorsing ondervind is, uitgelig. Die hoofstuk word afgesluit met 

voorstelle van onderwerpe wat moontlik verdere navorsing regverdig. 

6.2 SAMEVATTING VAN DIE LITERATUURSTUDIE EN BEVINDINGE 

EN AANBEVELINGS WAT HIERUIT VOORTSPRUIT 

Die voorskoolse jare is die tydperk in die lewe van 'n kind wanneer 

verreikende veranderinge plaasvind ten opsigte van alle aspekte van sy 

ontwikkeling, byvoorbeeld die fisieke, kognitiewe, sosiale, sedelik-normatiewe 

en affektiewe ontwikkeling. Dit blyk dat die affektiewe of emosionele 

ontwikkeling van die voorskoolse kind met die oog op skoolgereedheid 

dikwels agterwee gelaat word. Die affektiewe onderle die ontplooiing van die 

kind as persoon en die ontwikkeling van die voorskoolse kind se 

gevoelsbelewinge of affektiewe, bepaal sy betrokkenheid of onbetrokkenheid 

by komponente van sy wereld en be"invloed die betekenis wat hy toeken en 

die relasies wat hy vorm. Dit wil voorkom asof daar 'n mate van emosionele 

of affektiewe aanpassing nodig is om emosioneel skoolgereed daar te kan 

uitsien. Die opvoeders behoort verder die wesenskenmerke van die 

voorskoolse kind asook sy affektiewe behoeftes te begryp alvorens hy vir die 

formele onderrig gereed gemaak word. 

Die voorskoolse kind se affektiewe belewing word gekenmerk deur 

aangename of positiewe gevoelens soos liefde en aanvaarding, vreugde en 
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nuuskierigheid/verwagting, asook deur onaangename of negatiewe gevoelens 

soos woede, vrees, angs, hartseer en jaloesie {Piaget 1969:123). Dit blyk dat 

'n stabiele gevoelsontplooiing noodsaaklik is sodat die opvoedkundige 

sielkundige essensies naamlik betekenisgewing, belewing en betrokkenheid 

suksesvol tot uiting kan kom. Dit is vanuit realistiese betrokkenheid, 

betekenisgewing en belewing dat die voorskoolse kind tot identiteitsvorming 

kan kom wat belangrik is vir sy selfaktualisering. 

Die relasies van die voorskoolse kind speel 'n rol in die verwerwing van 'n eie 

identiteit. Hy vorm relasies met sy ouers en huisgesin, met sy maats, met 

objekte/idees, asook met homself. Die voorskoolse kind moet as mens in 

totaliteit skoolgereed wees om die eise wat die omgewing aan horn stel, te 

verstaan en om oor die vaardigheid te beskik om sy gedrag te beheer en te 

reguleer ten einde aan daardie eise te voldoen. 

Skoolrypheid en skoolgereedheid het al in die vroegste tye onder bespreking 

gekom. Uit die literatuurstudie is vasgestel dat skoolrypheid 'n biologiese 

groeiproses is wat ingewag moet word. Die literatuurstudie het voorts 

aangedui dat skoolgereedheid die liggaamlike of fisiese, kognitiewe, 

affektiewe of emosionele, sosiale en normatiewe dimensies insluit en 

toereikende ontplooiing van hierdie dimensies is nodig vir suksesvolle 

skoolgereedheid. Die literatuurstudie beklemtoon die belangrikheid van 

emosionele rypheid of gereedheid, aangesien die ontwikkeling en wording van 

al die ander dimensies op die affektiewe of emosionele dimensie gebou is. 

Uit die literatuurstudie in Hoofstuk 3 is vasgestel dat daar verskeie definisies 

en teoriee oor emosies of die emosionele dimensie bestaan. Daar word van 

die voorskoolse kind wat skoolgereed is, verwag dat hy reeds geleer het om 

'n mate van beheer oor sy emosies uit te oefen. Die literatuurstudie het 

getoon dat emosionele intelligensie die suksesvolle hantering van emosies 

behels, en hierdie vaardigheid, naamlik die hantering van emosies, is nodig vir 
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die voorskoolse kind se emosionele skoolgereedheid. Die voorskoolse kind 

wat emosioneel skoolgereed is, is in 'n mate emosioneel intelligent en is in 

staat om basiese emosies volgens Plutchik (1980) te verstaan, uit te druk en 

te beheer. Die voorskoolse kind is in staat om die basiese emosies toepaslik 

uit te leef, wat horn in staat stel om emosioneel skoolgereed daar te kan 

uitsien. 

Die literatuurstudie toon die implikasies van emosionele skoolgereedheid vir 

die voorskoolse kind met spesiale verwysing na die basiese emosies volgens 

Plutchik (1980), duidelik en plaas klem op die toereikende hantering van die 

basiese emosies asook die toepaslike uitlewing daarvan. 

Vanuit die literatuurstudie en die data wat daaruit versamel is, het die 

navorser 'n eie emosionele skoolgereedheidsevalueringslys opgestel, 

waarvolgens die voorskoolse kind ten opsigte van die basiese emo$ies 

emosioneet skoolgereed geevalueer kan word,al dan nie. Die bevindinge en 

samevatting van die inskakeling van die emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys(assesseringslys) sal in die samevatting van 

die empiriese studie bespreek word. 

In die literatuurstudie is aandag geskenk aan diagnostiese en terapeutiese 

tegnieke wat op voorskoolse kinders wat volgens die emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys nie emosioneel skoolgereed geevalueer is nie, 

toegepas kan word om so 'n kind na emosionele skoolgereedheid te begelei. 

Weens etiese redes word daar met terapie ten opsigte van emosionele 

gereedmaking voortgegaan, maar die volledige terapeutiese program en die 

resultate wat hieruit voortspruit, word nie in hierdie studie weergegee nie. 

Uit die literatuurstudie wit dit blyk dat diagnose en terapie nie van mekaar 

geskei behoort te word nie en as 'n ge"integreerde geheel gesien behoort te 

word. Vir die doel van hierdie verhandeling word die diagnostiese en 

terapeutiese tegnieke met voorskoolse kinders kortliks bespreek. Die 
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terapeut wat voorskoolse kinders emosioneel wil diagnoseer, behoort sensitief 

te wees vir elke leidraad wat deur die diagnose na vore tree. Wanneer 

aspekte van die voorskoolse kind se emosionele dimensie ondersoek word, 

word van projeksietegnieke gebruik gemaak. 

Die literatuurstudie het voorts aangedui dat daar verskeie teoriee ten opsigte 

van die aard van projeksietegnieke bestaan. Opsommend van die 

projeksietegnieke gee 'n projeksietoets aan die terapeut 'n beeld van hoe die 

kind sy wereld waarneem, met ander woorde hoe hy sy wereld beleef, hoe hy 

horn in sy wereld gedra, daarin optree, daarin handel en daarin waag. 

Projeksietoetse wat op die voorskoolse kind toegepas kan word en in 

samehang met die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys gebruik kan 

word, is projektiewe tekentegnieke soos die DAP en KFD, die CAT (Children's 

Apperception Tesf) en die Columbusserie van Langeveld, die Rorschachink

vlekmedium vir kinders, die DOss-tegniek en die Von Staabs-Scenotoets 

(speldiagnose). Die diagnostiese tegnieke soos projeksietoetse, verskaf 

inligting aangaande die opvoedkundige essensies, naamlik die 

betekenisgewing, belewing en betrokkenheid, van die voorskoolse kind. 

'n Terapeutiese program kan ge"implementeer word en terapeutiese tegnieke 

soos kunsterapie, gedragsterapie, biblioterapie en spelterapie kan suksesvol 

op die voorskoolse kind toegepas word om emosionele tekorte wat moontlik 

'n blokkasie vir emosionele skoolgereedheid inhou, aan te spreek. 

Vervolgens word 'n samevatting van die empiriese studie en bevindinge en 

aanbevelings wat hieruit voortspruit, kortliks genoem. 
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6.3 SAMEVATTING VAN DIE EMPIRIESE STUDIE EN BEVINDINGE 

EN AANBEVELINGS WAT HIERUIT VOORTSPRUIT 

Die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys(assesseringslys) is in Hoofstuk 

3 behandel en die resultate van die individuele emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslyste, asook die opsommende indruk van die 

resultate is in Hoofstuk 5 bespreek. Hierdie afdeling sal afgestaan word aan 

'n samevatting van die verwerking van die resultate asook die afleidings wat 

daaruit voortspruit. 

Daar moet gemeld word dat die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

nie gestandaardiseer is nie, wat as 'n leemte in die studie beskou word. Die 

navorser het die agt basiese emosies volgens Plutchik (1980) as uitgangspunt 

gebruik in die opstel van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys. Die 

evalueringslys is op agt voorskoolse seuns en dogters toegepas wat deur die 

kleuterskoolonderwyseres aanbeveel is en wat onsekerheid getoon het ten 

opsigte van emosionele skoolgereedheid. Waarnemers het die 

evalueringslyste voltooi, waarna die navorser die resultate verwerk het. 

Vanuit die agt proefpersone wat in die studie betrek is, is vyf voorskoolse 

kinders emosioneel skoolgereed geevalueer, een voorskoolse kind is nie 

emosioneel skoolgereed geevalueer nie en twee voorskoolse kinders is as 

twyfelagtig/onseker emosioneel skoolgereed geklassifiseer. Die bevinding wat 

na vore gekom het, is die bevestiging dat voorskoolse kinders almal as unieke 

individue gesien behoort te word. Die terapeutiese program wat aanbeveel 

word, sal dus van persoon tot persoon verskil en aangepas word om in elkeen 

se behoeftes en emosionele tekorte te voorsien. Daar is bevind dat diagnose 

en terapie nie van mekaar geskei kan word nie, maar as 'n ge"integreerde 

geheel toegepas behoort te word. 

Opsommende indruk van die resultate van die emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys is in Tabel 5.1 vervat. Die lae en hoe tellings 
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van die basiese emosies volgens Plutchik (1980) van die onderskeie 

proefpersone is kortliks genoem. Proefpersoon 1 was twyfelagtig/onseker 

emosioneel skoolgereed en lae tellings is in die basiese emosies van woede, 

angs en vrees behaal. Proefpersoon 1 het probleme ondervind in die 

uitlewing van die bogenoemde emosies. Proefpersoon 1 het 'n hoe telling in 

die basiese emosies van liefde/aanvaarding/geborgenheid behaal. 'n 

Terapeutiese program is vir proefpersoon 1 aanbeveel waarin emosionele 

aspekte aangespreek is. 

Proefpersoon 2 is as emosioneel skoolgereed geevalueer. Proefpersoon 2 het 

'n lae telling in die basiese emosie van hartseer behaal en het probleme in die 

toepaslike uitlewing van bogenoemde emosie ondervind. Ouerleiding is vir 

die ouers van proefpersoon 2 aanbeveel. Proefpersoon 2 het hoe tellings in 

die basiese emosies van liefde/aanvaarding/geborgenheid en in die basiese 

emosies van nuuskierigheid/verwagting behaal. 

Proefpersoon 3 is as emosioneel skoolgereed geevalueer. Hoe tellings is in al 

die basiese emosies naamlik liefde/aanvaarding/geborgenheid, nuuskierig

heid/verwagting, vreugde, woede, vrees, angs, hartseer en jaloesie behaal. 

Proefpersoon 4 was nie emosioneel skoolgereed nie. Lae tellings is in die 

basiese emosies van liefde/aanvaarding/geborgenheid, vreugde, vrees en 

angs behaal. Terapie in die vorm van 'n terapeutiese program is vir 

proefpersoon 4 aanbeveel. 

Proefpersoon 5 was emosioneel skoolgereed. Hoe tellings is in die basiese 

emosies van liefde/aanvaarding/geborgenheid, vreugde, nuuskierigheid/ 

verwagting, woede, vrees, hartseer en jaloesie behaal. 

Proefpersoon 6 was emosioneel skoolgereed, maar 'n lae telling is behaal in 

die basiese emosie van angs. Ouerleiding is vir proefpersoon 6 se ouers 

aanbeveel, waarin aspekte rakende die skeiding van die ouer aangespreek 
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moes word. Hoe tellings is in die basiese emosies van liefde/aanvaarding/ 

geborgenheid, vreugde, nuuskierigheid/verwagting, woede, vrees, hartseer en 

jaloesie behaal. 

Proefpersoon 7 was emosioneel skoolgereed. Proefpersoon 7 het hoe tellings 

behaal in die basiese emosies van liefde/aanvaarding/geborgenheid, vreugde, 

nuuskierigheid/verwagting, woede, vrees, angs, hartseer en jaloesie. 

Proefpersoon 8 was twyfelagtig/onseker emosioneel skoolgereed. Lae tellings 

is behaal in die basiese emosies van liefde/aanvaarding/geborgenheid, 

woede, vrees, nuuskierigheid/verwagting en angs. 'n Terapeutiese program 

is vir proefpersoon 8 aanbeveel. 

Die bevinding wat sterk na vore kom, is die feit dat emosionele 

skoolgereedheid as een dimensie van skoolgereedheid agterwee gelaat word 

in die volledige skoolgereedheidstoetsing of evaluering. 'n Aanbeveling wat 

vanuit die navorsing gemaak word, is dat die evaluering van emosionele 

skoolgereedheid 'n deel behoort uit te maak van die volledige 

skoolgereedheidstoetsing. 'n Emosionele skoolgereedheidsevalueringslys 

(assesseringslys) word dus toegepas tydens 'n skoolgereedheidstoetsing en 

aanbevelings ten opsigte van emosionele skoolgereedheid word daaruit 

gemaak. 

Die onderhoude is gevoer om kwalitatiewe aanvullende inligting ten opsigte 

van emosionele aspekte van die voorskoolse kind te verkry asook om 

terugvoering en aanbevelings ten opsigte van die verwerkte evalueringslyste 

te verskaf. Deur die onderhoude met ouers en kleuterskoolonderwyseresse, 

naamlik die waarnemers ,word die kwantitatiewe bevindinge bevestig en 

dieper toegelig. 
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' n Bevinding wat vanuit die evalueringslys asook vanuit die onderhoude na 

vore kom, is dat die kleuterskoolonderwyseres en die ouer van die 

voorskoolse kind die beste observeerders van die voorskoolse kind is en 

sodanige kind daarom ken. Belangrike inligting oor die voorskoolse kind kan 

deur die waarnemers verskaf word. Indien 'n terapeutiese program 

aanbeveel word, word die waarnemers hierby betrek deurdat ouerleiding aan 

die ouers verskaf word ten opsigte van die hantering van emosionele aspekte 

van die voorskoolse kind. Die omvang van die ouerleiding is nie in hierdie 

verhandeling weergegee nie, maar aanbevelings ten opsigte van ouerleiding 

geskied wel. 

In die vo1gende afdelings word lig gewerp op die probleme wat tydens die 

ondersoek ondervind is. 

6.4 PROBLEME WAT TYDENS DIE NAVORSING ONDERVIND IS 

Die navorser was nie in staat om die volle omvang van die onderwerp, 

naamlik die emosionele gereedmaking van voorskoolse kinders vir 

skooltoetrede, in hierdie verhandeling weer te gee nie. Daar is gepoog om 

die klem te laat val op die voorskoolse kind se basiese emosies volgens 

Plutchik (1980) wat die fondament le vir emosionele skoolgereedheid. 

Volledige besprekings van die voorskoolse kind se emosionele aspekte kon nie 

in hierdie studie aangespreek word nie. 

Die navorser het die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys opgestel om 

die agt proefpersone se emosionele skoolgereedheid te evalueer. Die 

evalueringslys het struktuur aan die evaluering van emosionele 

skoolgereedheid verleen, maar volgens die navorser is dit moontlik dat 

belangrike momente misgekyk is en dus nie in die evalueringslys ingesluit is 

nie. Die response van die waarnemers wat die evalueringslys voltooi het, kon 

bei"nvloed word deur die subjektiewe aard van die stellings in die 
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evalueringslys, sodat die response moontlik nie 'n suiwer weergawe van die 

betrokke stelling was nie. Die feit dat die evalueringslys nie tydens 'n 

omvangryke empiriese ondersoek op veel meer proefpersone toegepas kon 

word nie, word as 'n addisionele leemte beskou. 

Daar word aanvaar dat die basiese emosies volgens Plutchik (1980) as 

maatstaf in die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys vervat is, maar 

uitbreiding van die basiese emosies en aspekte wat daarmee verband hou, 

word nie in die evalueringslys opgeneem nie. 

Die getal proefpersone wat in hierdie studie betrek is, is beperk en 

veralgemeningsmoontlikhede word hierdeur ernstig aan bande gele. 

Finansiele beperkinge en die tydsfaktor het veroorsaak dat 'n beperkte aantal 

onderhoude gevoer kon word. Die navorser sou graag die steekproef wou 

vergroot en die emosionele skoolgereedheidsevaluering wou implementeer in 

samehang met ' n volledige skoolgereedheidstoetsing wat perseptuele en 

kognitiewe evaluerings insluit. In die omvang van hierdie studie is slegs 

aandag geskenk aan die emosionele skoolgereedheid as een faset van die 

volledige skoolgereedheidstoetsing en ander fasette van skool

gereedheidstoetsing word nie aangespreek nie. 

Die volledige terapeutiese program en die resultate wat daaruit voortvloei, 

word nie in hierdie studie weergegee nie, maar om etiese redes word daar 

met terapie met voorskoolse kinders wat nie emosioneel skoolgereed is nie, 

voortgegaan. Slegs moontlike terapeutiese tegnieke vir die emosionele skool

gereedmaking van voorskoolse kinders is kortliks bespreek. Hierdie feit maak 

dit moeilik om vordering met die terapeutiese program te monitor. Die 

terapeutiese program word dus nie gemonitor nie en probleme wat vanuit die 

terapeutiese program na vore tree, word nie aangespreek nie. Die 

implementering en toepassing van die terapeutiese program word as 'n 

leemte in die studie gesien. 
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6.5 ASPEKTE WAT VERDERE NAVORSING REGVERDIG 

Die navorser meen dat die emosionele aspekte asook die emosies van die 

voorskoolse kind in diepte en meer intens beskryf kon word. Vir die doel van 

hierdie studie is 'n geheeloorsig van die basiese emosies van die voorskoolse 

kind verskaf, maar die emosionele dimensie van die voorskoolse kind is 'n 

omvattende onderwerp wat intense navorsing regverdig. 

In hierdie studie word die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys nie 

gestandaardiseer nie, wat as 'n leemte in die studie beskou word. In verdere 

navorsing kan die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys moontlik 

uitgebrei word. 

Die terapeutiese program is op voorskoolse kinders wat volgens die 

emosionele skoolgereedheidsevalueringslys nie emosioneel skoolgereed 

geevalueer is nie, toegepas. In hierdie navorsing is slegs aanbevelings ten 

opsigte van die terapeutiese program gemaak. Die volledige terapeutiese 

program vir voorskoolse kinders wat nie emosioneel skoolgereed is nie, kan 

uitgebrei word en vereis verdere navorsing. 

Skoolgereedheid as 'n omvattende begrip wat skool-, perseptuele-, motoriese, 

emosionele, sosiale en kognitiewe rypheid insluit, vereis verdere navorsing in 

die onderskeie dimensies van skoolgereedheid. In hierdie studie is slegs 

aandag geskenk aan die emosionele dimensie van skoolgereedheid volgens 

die basiese emosies. 

6.6 TEN SLOTTE 

Die toepaslike en aanvaarbare hantering, interpretering, beheer en uitlewing 

van die basiese emosies van die voorskoolse kind is in hierdie navorsing as 

184 



Hoofstuk 6 Samevatting, bevindinge en aanbevelings 

die fondament vir emosionele skoolgereedheid beskryf. Met die 

implementering van die emosionele skoolgereedheidsevalueringslys is 

voorskoolse kinders emosioneel skoolgereed geevalueer,al dan nie. 

Aanbevelings is gemaak na afloop van die resultate van die emosionele 

skoolgereedheidsevalueringslys. Die emosionele skoolgereedheidsevalu

eringslys is suksesvol toegepas om emosionele skoolgereedheid te evalueer 

en kan ook suksesvol in die volledige skoolgereedheidstoetsing 

geTmplementeer word. Die voorskoolse kind behoort emosioneel skoolgereed 

geevalueer te word alvorens uitlatings of aanbevelings ten opsigte van 

skoolgereedheid gemaak word. Die opvoedkundige sielkundige kan hierdie 

evalueringslys suksesvol tydens 'n skoolgereedheidstoetsing gebruik en dit 

kan as 'n hulpmiddel dien om emosionele probleme of tekorte by die 

voorskoolse kind op te som. Daarna kan die terapeutiese program 

aangewend word om verskeie emosionele probleme aan te spreek. Die 

opvoedkundige sielkundige behoort te alle tye die voorskoolse kind te "ken" 

alvorens 'n skoolgereedheidstoetsing uitgevoer word. 

Hierdie navorsing het die klem nie alleen laat val op die belangrikheid van 

emosionele skoolgereedheid nie, maar ook op emosionele gereedmaking vir 

skooltoetrede. 'n Emosionele fondasie is 'n noodsaaklikheid. Die kwessie van 

skoolgereedheid en veral emosionele skoolgereedheid wek steeds kommer in 

die huidige skoolstruktuur. 

"Hulle is gelief in huise en harte 
Hierdie engele van God wat ons 

'kinders' noem. 
Hierdie weglopertjies uit die hemel 

maak my sagter en meer 'n man. 
Nou weet ek waarom God se 
dat Sy koninkryk aan mense 

soos hulle behoort" (Anoniem). 
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BYLAEA I 
EMOSIONELE SKOOLGEREEDH EIDSEVALUERINGSL VS 

NAAM VAN VOORSKOOLSE KIND: 

DATUM: ....................................................................................................... 

GEBOORTEDATUM VAN VOORSKOOLSE KIND: ................................... . 

OUDERDOM VAN VOORSKOOLSE KIND: 

NAAM VAN WAARNEMER 

Daar bestaan twee skale, naamlik: 

a Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

a Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Kies telkens een van die vier moontlike opsies en maak 'n kruisie (x) in die 
blokkie onder die toepaslike kolom. Hier volg 'n verduideliking van die vier 
moontlike opsies: 

a Byna altyd 

a Gewoonlik 

a Soms 

a Byna nooit 

Gedrag kom byna sonder uitsondering voor. 

Gedrag kom die meeste van die tyd voor. 

Gedrag kom selde, net nou en dan voor. 

Gedrag koni net by uitsondering voor. 
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EMOSIONELE SKOOLGE REE DH EIDSEVALUERIN GSL VS 

Diagnoseringskriterialys 

Identifisering van emosies volgens Plutchik (1980) 

Skaal 1: Aangename of positiewe emosies 

Byna Gewoon-

Liefde/aanvaarding/ geborgenheid altyd lik 

o Die kind is hulpvaardig 4 3 

o Die kind is bereid om te eksploreer 4 3 

o Die kind kom geborge voor 4 3 

o Die kind kom tevrede voor 4 3 

Vreugde 

o Suksesbelewing verskaf vreugde aan die kind 4 3 

o Die kind is trots op sy eie werk wat hy self voltooi het 4 3 

o Die kind het 'n positiewe uitkyk op die lewe 4 3 

o Die kind kan as 'n vrolike mens beskryf word 4 3 

Nuuskierigheid/Verwagting 

o Die kind toon bereidheid om by leergebeure betrokke 4 3 
te raak 

o Die kind is ondersoekend 4 3 

o Die kind toon inisiatief 4 3 

o Die kind vra graag vrae 4 3 

Routelling: -----------
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Soms 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Byna 

nooit 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Skaal 2: Onaangename of negatiewe emosies 

Woede 

CJ Woede-uitbarstings kom by die kind voor 

CJ Die kind toon frustrasies 

CJ Die kind is destruktief 

CJ Die kind verwerk mislukkings moeilik 

Vrees 

CJ Die kind toon uitermatige vrese 

CJ Die kind is oorafhanklik van volwassenes 

CJ Die kind sukkel om iets self te doen 

CJ Die kind is skaam 

An gs 

CJ Die kind beleef skeiding met ouers as traumaties 

CJ Die kind toon tekens van angstigheid 

CJ Die kind sukkel om te konsentreer 

CJ Die kind suig sy duim 

Hartseer 

CJ Die kind huil maklik 

CJ Die kind toon geen belangstelling in alledaagse 
aktiwiteite nie 

CJ Die kind toon algemene lusteloosheid 

CJ Die kind beleef intense hartseer 

Jaloesie 

CJ Die kind tree te kompeterend op 

CJ Die kind toon vrees vir bevoordeling van ander ten 
koste van die self 

o Die kind kan nie saamwerk in 'n groep nie 

CJ Die kind is nie in staat om die aandag van 
belangrike persone in sy lewe met ander te deel nie 

Routelling: 

Globale skaal: __________ _ 
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Byna 
altyd 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Gewoon- So ms Byna 
lik nooit 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 

2 3 4 
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