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SYNOPSIS 

The aim of this study is to discover how primary scholars as substitute parents, 

contemplate the perceiving aspect of their substitute parenting. 

In the theoretical chapters the demands set for adults as primary educators and 

their development, are viewed. A comparative study between the primary edu

cator and the child, rounds it off. The experiencing, giving meaning to, and the 

consequent involvement of substitute parents in their life-world, follow. 

The research design, substantiates the choice of format, methods of data col

lection and analyses. Examples of raw data gathered from various tests are 

presented. Finally, the consolidated data is interpreted. The findings of this 

study is that substitute parents experience their tasks as being pleasant. 

Substitute parents are generally over involved with their siblings. This 

culminates in the development of a strong bond between substitute parents and 

younger siblings. Substitute parents require support and guidance from an adult 

to enable them to become adults and venture in their life-world. 

Keywords describing the theme of the thesis 

The life-world of the substitute parent are: 

Substitute parenting; Substitute parent; Involvement; Parental involvement; 

Adulthood; Child; Life-world; Giving meaning to; Perceiving; Educational tasks. 
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OPSOMMING 

In hierdie studie is die leefwereld van die substituut-ouer bestudeer. Die 

oorhoofse doel van hierdie studie is om met behulp van teoretiese en 

empiriese studies, ondersoek in te stel na substituut-ouers se belewing van 

bulle besondere taak. 

Die studie neem 'n aanvang met 'n beskrywing van die primere opvoeder se 

verantwoordelikhede en eise. Die ontwikkeling van die volwassene word 

daama bestudeer. Verder is gelet op die e1se en ontwikkeling wat aan 

kindwees gelykgestel word. Die doel hiermee, is om uiteindelik 'n vergelyking 

te kan tref tussen die volwassene en die kind. Nadat so 'n vergelyking tussen 

die kind en volwassene gemaak is, sal die probleme wat die kind as 

substituut-ouer ervaar, oorweeg kan word. 

Die literatuurstudie kulmineer in substituut-ouers se unieke betekenisgewing, 

betrokkenheid en belewing aan en by bulle leefwereld. Dan word die 

literatuurstudie opgevolg deur die navorsingsontwerp, keuse van steekproef

neming asook wyses van dataverameling en -analisering. 

Ten slotte word daar gekyk na die verslaggewing aangaande inligting soos 

bekom met behulp van die verkenningsmedia, te wete individuele onderhoude 

met die deelnemers aan die navorsing, die Bene-Anthony gesinsverhou

dingstoets, die Persoonlikheidsvraelys vir kinders, die projeksiemedia van 

Jacobs en Vrey en die Kinestetiese huisgesinstekeninge. Die gekonsolideerde 

data word dan gei"nterpreteer en weergegee ten einde die postulate soos in 

hoofstuk 5 uiteengesit te beantwoord. 
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Die belangrikste bevindings van die studie is dat die taak van substituut

ouerswees vir laerskoolkinders aangenaam is. Hierdie aangename belewing van 

hulle taak as substituut-ouers, dra egter nie by tot die vorming van 'n 

positiewe selfkonsep by die substituut-ouer nie. Substituut-ouers ervaar angs 

en kommer aangaande hulle substituut-ouerskap. Hulle voel nie bevoeg om as 

substituut-ouers op te tree nie. Substituut-ouers is oor die algemeen 

oorbetrokke by hulle broers en susters. Hulle sien om na hulle sibbe, verseker 

dat hulle veilig is en verleen hulp aan hulle, waar nodig. Hierdie 

betrokkenheid veroorsaak 'n sterk band tussen die leerlinge. Hierdie sterk 

band wat tussen die substituut-ouers en hulle sibbe bestaan, is egter afWesig 

tussen die substituut-ouers en hulle eie ouers. Substituut-ouers toon dan ook 

teen die verwagting van die navorser in, dat hulle nie beskik oor 'n 

verantwoordelikheidsin nie. Substituut-ouers kan eerder beskryf word as 

teruggetrokke, met min deursettingsvermoe, prikkelbaar, goedhartig, onderdanig, 

afhanklik en inskiklik. 

Die studie toon ten slotte dat substituut -ouers betrokke raak by hulle taak as 

substituut-ouers, vanwee 'n aansporingsmiddel, te wete sakgeld. Benewens vir 

die bogenoemde bevindings, toon die studie ook dat die ondersteuning en 

begeleiding van substituut-ouers deur 'n volwassene tot volwassenheid 

noodsaaklik is. 
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Hoofstuk 1 : Orientering tot die Navorsing 

1.1 Inleiding 

Die navorsing van hierdie studie fokus op die leefwereld van die 

substituut-ouer. Die substituut-ouer is in die konteks van hierdie studie die 

senior primere skoolkind. Die substituut-ouer is kind en dam·om ook nog self 

hulpeloos, hulpbehoewend en afhanklik van ander om ondersteuning, leiding 

en begeleiding tot volwassewording. Hierdie afhanklikheid van ander, impliseer 

'n bepaalde relasie met 'n persoon, hetsy met 'n volwassene of soos in die 

konteks van die studie duidelik sal blyk, met 'n kind. 

Die kind het dus definitiewe nood aan 'n versorger, een wat omgee - 'n 

wereldontsluiter en mensmodel. Kinders benodig as mense, selflose, spontane 

en nie eisestellende, liefde en aanvaarding. Elke kind is uniek, soos 'n 

vingerafdruk en die grootste geskenk wat ouers aan hulle kind kan gee, is om 

hierdie uniekheid te ontdek en te ontwikkel. Ma en Pa, as primere opvoeders, 

verskaf binne die gesin as sosialiseringsinstansie, onderskeidelik aan die kind 

versorging, sekuriteit, vertroosting en beskerming. 

Afgesien van hulle relasies met hulle ouers, as primere opvoeders, is kinders 

se relasies met ander kinders binne die gesin, een van die vele relasies, binne 

die netwerk van verhoudings, wat die sosiale omgewing viT die ontwikkelende 

kind blootle. Die sosiale voorbereiding van kinders op hulle pad na volwas

sewees geskied binne die intieme gesinskring, waar kinders hulself veilig en 

geborge voel om hulle uitgebreide omgewing te eksploreer. 

Die ouerhuis blyk die primere invloedsfeer te wees en die ontwikkeling van 

die kind binne die gesin, word voorts meer be1nvloed deur wat die ouers 
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doen, met ander woorde die daarwees van ouers, as met dit wat bulle se. 

Die kind wat dus aanvaarding en sekuriteit tuis beleef, vind dit ook 

gewoonlik makliker om 'n verskeidenheid situasies buite die huis, met 

waagmoed en selfstandigheid te betree. 

Dit is waar dat ouers se verantwoordelikheid jeens kinders verander namate 

kinders opgroei, maar die jong kind is steeds afhanklik van die ouers. Die 

monitering, begeleiding en ondersteuning van die kind, wanneer die ouer nie 

teenwoordig is nie, bly belangrik. Die effektiewe benutting van tyd, wanneer 

kontak met die ouers dan wel geskied, is essensieel. Kinders se vaardighede 

behoort versterk te word ten einde bulle in staat te stel om bulle eie gedrag 

later te monitor, om aanvaarbare standaarde van positiewe en negatiewe 

gedrag aan te leer, om onnodige risiko's te vermy en om self te weet 

wanneer bulle ouerlike ondersteuning of begeleiding benodig. Bossard en Boll 

(1956:156), het reeds in die vyftigerjare hierdie opgelegde taak van ouers

wees, soos volg beskryf: 

"[When] the parents are tired and weighed down with cares and 

responsibilities, they may not have the time, inclination, energy or 

affectional resources to satisfY the respective emotional needs of their 

children. In such cases, it is natural for children to tum to other 

siblings". 

Uit die aanhaling blyk dat substituut-ouerskap toe alreeds 'n natuurlike 

verskynsel was. Indien ouers me voldoen bet aan die behoeftes van bulle 

kinders nie, bet die kinders steun by ander gesoek. Indien hierdie soeke na 

steun reeds in die vyftigerjare gemanifesteer het, kan die bestaan daarvan in 

die negentigerjare nie betwyfel word nie. Ouerskap is 'n :f)rn kuns, wat hoe 
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e1se aan ouers stel en vandag is die e1se wat ouerskap stel soveel boer as 

veertig jaar gelede. Tegnologiese ontwik:keling, verhoogde kompetisie om werk, 

materialisme, perrnissiwiteit en die gejaagdheid van die lewe, dra by tot boer 

eise aan ouers (Foot, Morgan & Shute 1990:260; Hayes & Kamerman 

1983:18; Zukow-Goldring 1995:178). 

Meer moeders staan in voltydse beroepe en kinders word meer blootgestel aan 

versoekings en idees wat teensuydig is met gevestigde opvattings. Dit alles 

ondermyn die sekuriteit wat in die gesin gebied word en mag aanleiding 

daartoe gee dat ouers bulle ouerlike taak mag negeer. 'n Rasionele reaksie 

op die bogenoemde tipe stelling dat kinders versorgers moet word, is om dit 

summier as onrealisties en ongewens af te maak, aangesien die ouer tog 

ideaal gesproke die welvarut van die kind op die hart behoort te dra. Dit kan 

egter nie betwyfel word dat die tydperk waarin ouers bulle vandag bevind, 

bulle opvoedingstaak bemoeilik nie. Die ouers se toenemende afwesigheid van 

bulle gesinne, mag daartoe lei dat die ouers nie meer voldoende tyd tot bulle 

beskikk:ing bet om aan die behoeftes van bulle kinders te voldoen nie (Foot 

et a/. 1990:260; Hayes & Kamerman 1983:18; Zukow-Goldring 1995:178). 

Die Suid-Afrikaanse regstelsel banteer hierdie aangeleentheid soos volg. Indien 

ouers hulle kinders fisiek mishandel of onreg aandoen, kan bulle strafregtelik 

vervolg word. Wanneer ouers egter bulle kinders psigies misken of nalaat om 

in bulle beboeftes te voorsien, kan niks strafregtelik daaraan gedoen word nie 

(Snyman 1990:140). 

Ten spyte daarvan dat die regstelsel nie optree teen ouers wat nie vir bulle 

kinders beskikbam· is nie, beskou opvoedkundiges die ouer se taak as primere 

opvoeders as essensieel en van onskatbare waarde. Ouers het 'n belangrike 

..., 
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taak ten einde aan hulle kinders metodes vir interaksie met ander en die 

aanpassing by die veranderde lewensomstandighede aan te leer. 

Kinders benodig verskillende tipes sorg van hulle ouers, soos beskerming, 

bystand en struktuur, ten einde vaardighede aan te leer, doelwitte te kan stel 

en besluite te kan neem (Hayes & Kamerman 1983:18). Daleen Matthee 

( 1986: 1) voel baie sterk oor ouersorg as sy se: 

" God vergewe ons baie, maar God vergewe ons nie die sondes wat 

ons kinders aan doen nie", sy beskou dus die negering van die 

ouerlike plig as sonde. 

Ten spyte van verskeie opvoedkundiges se s1emngs aangaande die 

noodsaaklikheid van die daarwees van ouers vrr hulle kinders, word ouers 

nogtans nie beskou as alleenversorgers van hulle kinders nie. Ouerlike 

onbetrokkenheid, kan omstandighede skep wat substituut -ouerskap of " ... 

compensatory sibling loyalty and helping", te weeg bring (Boer & Dunn 

1992:41; Foot et al. 1990:263). Daar moet egter met omsigtigheid gekyk word 

na hierdie hegte verhouding tussen kinders binne die gesin en die 

kompensatoriese waarde daarvan, in vergelyking met dit wat die ouer

kindverhouding bied (Boer & Dunn 1992: 12; Jenkins 1990:60). 

Die belangrikheid van die relasie tussen die ouer en kind, kan nie misken 

word nie. As primere versorger bied die ouer binne die ouerhuis vir die kind 

die geleentheid om tot volwassenheid te gedy. Die kind benodig daadwerklike 

steungewing ten einde die moeisame weg na volwassewording te stap. Hierdie 

steungewing verg bepaalde insette van die ouers en kinders wat nie hulp m 

die verband kry nie, kan in hulle selfaktualisering gekortwiek word. 
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Die ouers beskik soms me oor genoegsame tyd, geduld of energ1e om 

betrokke te wees by hulle kinders nie. Die gevolg hiervan kan wees dat 'n 

ouer kind hierdie taak binne die gesin oomeem. Die vraag ontstaan of 

sodanige substituut-ouers vir die groat taak opgewasse is en hoe bulle die 

besonderse taak beleef. 

Die navorser ontken nie dat die verbouding tussen kinders binne die gesm, 

die unieke geleentheid aan hulle bied, om meer aangaande hulleself en ander 

te leer nie. Die vraag onstaan egter - indien so 'n verhouding die ouer-kind

verhouding vervang, of dit werklik kan kompenseer vir dit wat die ouer

kindverhouding bied? 

1.2 Probleemontleding 

In die probleemontleding word gelet op die bewuswording van die probleem, 

waama laasgenoemde aan die hand van literatuurstudie verken en dan verfyn 

word tot 'n probleemstelling wat die navorsing sal rig. 

1.2.1 Bewuswording van die probleem 

Ouers is primere opvoeders van bulle kind, vanaf geboorte tot en met 

volwassewording. Ten einde bulle kind te kan opvoed, beboort die ouer 

betrokke te wees by elke aspek van die jongeling se grootword-proses. 

Hierdeur word ge'impliseer dat ouers steeds en in toenemende mate by hulle 

kinders se opvoeding betrokke moet wees. Ouers dra dus die verantwoorde

likheid vir bulle kinders se totale opvoeding. Ideaal gesproke sou die 

betrokkenheid en meelewing van ouers by en met hulle kinders, damtoe 

aanleiding gee dat kinders toereikende sosiale identiteite kan vorm en bete

kenisvolle relasies met bulle pmtuurgroepe kan stig. 
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Die navorser het egter tydens haar Meestergraadstudies en internskap, daat-van 

bewus geword dat hierdie ideale situasie, waar ouers meelewend en betrokke 

is by hulle kinders, nie noodwendig altyd geld nie. 'n Verduideliking van die 

wyse waarop die navorser hiervan bewus geword het, volg nou. 

Gedurende die teoretiese jaar van UNISA-studente se Meestergraadstudies in 

Voorligting, word van hulle verwag om 'n leerling met 'n spesifieke leerge

remdheid te identifiseer en van hulp te wees in die opheffmg van hierdie 

geremdheid. 

Die navorser het 'n seweJange seun in graad twee vir die doel gebruik. Hy 

was die jongste van twee kinders, waarvan die oudste 'n broer in graad vyf 

was. Die graad twee leerling is gebore na 'n beplande, normale, voile termyn 

swangerskap. Die seun se motoriese- en spraakmylpaalontwikkeling was op 

peil gewees. Hy het twee jaat· kleuterskool onderrig ontvang, waama hy op 

sewejarige ouderdom tot formele onderrig toegelaat is. Die graad twee leerling 

het 'n ernstige skolastiese agterstand ten opsigte van sy lees-, spelling- en 

wisk:undevaardighede getoon. Terapiesessies is geskeduleer ten einde reme

dierend aan hierdie a!,rterstande te werk 

Tydens hierdie individuele terapiesessies, IS waargeneem dat die ouers me 

hulle voile samewerking bied nie. Aanvanklik het huile belangstellend 

voorgekom en verskeie lee beloftes aangaande individuele aandag en besteding 

van kwaliteittyd aan hulle kind gemaak, wat nie gerealiseer het nie. 

Huiswerkopdragte aan die leerling, is sonder die ouers se leiding, maar wei 

met die insette van sy twaalfjarige broer voltooi. Die broer het werklik 

belangstelling getoon en voortdurend sy jonger broer aangemoedig en 

gemotiveer. Die jongeling het dan ook positief en met ywer gereageer op 
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hierdie insette van sy broer. Die onbetrokkenheid van die ouers het die 

student genoop om haar hulpverleningstrategiee te wysig. Haar interaksie en 

uiteindelike terugvoer aan die ouers het as gevolg van hierdie ontoereikende 

belangstelling van die ouers, getaan en sy het al meer begin staatmaak op die 

insette van die ouer broer. Die ouer broer het verantwoordelikheid begin 

aanvaar vir sy jonger broer. 

Hierdie intense lojaliteit wat ontwikkel het tussen die broers 1s gekenmerk 

deur die volgende: 

1. Die twee broers het omgekrap en ongelukkig geraak indien hulle vrr 

'n lang tydperk van mekaar geskei is (beide het gevoelens van hartseer 

gerapporteer indien hulle nie saam was nie ). 

11. Die tyd wat hulle in mekaar se geselskap was, het daartoe aanleiding 

gegee dat hulle mekaar goed leer ken het en dikwels mekaar se nie

verbale gedrag korrek kon lees en ook 'n tipe geheime taal ontwikkel 

het waarmee hulle soms gekommunikeer het. 

111. Hulle het mekaar ook gereeld van fisieke en ps1g1ese aanvalle van 

buite beskerm ( ouers rapporteer die gedrag). 

1v. Die twee broers kon ook konflik wat tussen hulle onstaan self oplos -

sonder enige insette van die ouers. 

v. Bulle vul mekaar aan en leer van mekaar. 

Die verskynsel het die navorser gemteresseer en haar belangstelling in 

substituut-ouerskap, of die kompensasie vir ouers, het so ontstaan. Die 

verskynsel dat ouers onbetrokke en traak-my-nie-agtig voorkom, is ook deur 

medestudente oor hulle gevalle, gerapporteer. Tydens die navorser se intem

skapopleiding het sy meer geredelik van die verskynsel bewus geraak en wei 

op die volgende wyse. Dit is die gebruik om by skole vir kinders met 
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spesifieke leerprobleme 'n multidissiplinere benadering te volg, waartydens 

elke leerling bespreek word en na sy vordering vemeem word. Die terugvoer 

handel dan oor die betrokke leerling se agtergrondgeskiedenis soos sy 

geboorte, fisieke en motoriese ontwikkeling, gesinsamestelling, -relasies en 

akademiese vordering. Tydens hierdie besprekings van leerlinge is opgemerk 

dat verskeie leerlinge se ouers nie-belangstellend en onbetrokke is. 

Hierdie onbetrokkenheid en nie-belangstellende houding van die ouers en die 

bewuswording van die bestaan van substituut-ouers het die navorser laat 

wonder: 

• of substituut-ouerskap ander oorsake as oueronbetrokkenheid het; 

• wie die verantwoordelikheid van substituut-ouerskap neem; 

• wat die redes vir die neem van substituut-ouerskap is; 

• watter eise aan kinders as substituut -ouers gestel word; 

• hoe substituut-ouers die taak van substituut-ouerskap beleef; en 

• of daar 'n bepaalde tipe aansporing vir die kinders is, om die rol as 

ouer oor te neem. 

Die vrae het tot gesprekke met personeel in die hulpdienste gelei en aan die 

hand daarvan, is tot die gevolgtrekking gekom dat oueronbetrokkenheid 

negatiewe invloede op die totale ontwikkeling van die kind kan he. Hierdie 

onvermoe van ouers om beskikbaar te wees vir die psigiese en fisieke 

behoeftes van hulle kinders, kan nie bloot as onbelangrik afgemaak word nie. 

Die jong kind het behoefte aan hulp en begeleiding en aangesien kinders 

(broers en susters ), wat hulle gesitueerdheid binne die gesin betref, 

voortdurend aanwestg ts, kan die rol van die kind as kompenseerder, 

voors1ener, versorger of ondersteuner aan die hulpbehoewende, nie negeer 

word nie. Die Opvoedkundige Sielkundige het 'n belangrike taak in 
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1.2.2 Verkenning van die probleem 

Die wete dat sommtge ouers dikwels onbetrokke is en gevolglik me die 

nodige steun aan bulle kinders kan verleen nie lei daartoe dat 'n substituut 

vir die ouer instaan. Die verkenning van die vrae wat ontstaan bet, is 

noodsaaklik aangesien onbetrokkenheid van ouers mag manifesteer m die 

very Ide selfontplooiing van substituut-ouers en die kinders na wie die 

substituut-ouers omsien. 

Die aanwesigheid van die ouers dra by tot behoorlike volwassewording van 

die kind, selfverantwoordelike selfbepaling, konstruktiewe deelname aan die 

maatskaplike lewe en persoonlike toegang tot die waardemaatstawwe wat 

binne die samelewing geld. Afuresigheid of onbetrokkenheid van die ouers kan 

leemtes in die verband by die opvoedeling laat ontstaan (Bomstein 1995 :xv; 

Heinicke 1995:290). 

Die vraag ontstaan of die steun wat ouer kinders ten opsigte van 

volwassewording aan jonger kinders hied, voldoende is. 

Vervolgens word 'n kort literatuurstudieverkenning met betrekking tot die 

voorlopige vrae gedoen. Eerstens word gelet op oueronbetrokkenheid en ander 

moontlike oorsake van substituut-ouerskap. 

Dit blyk dat oueronbetrokkenheid moontlik daartoe aanleiding kan gee dat die 

ouer se rol deur 'n kind, as substituut-ouer ingeneem word. Ten einde die 

volle omvang van die begrip oueronbetrokkenheid te verstaan, is dit nodig om 

na die begrip ouerbetrokkenheid te kyk. Die woord ouerbetrokkenheid bestaan 

uit twee stamwoorde - te wete ouer en betrokkenheid. 
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In die konteks van hierdie studie sal daar na ouers verwys word as " ... 'n 

vader of moeder wat voortbring of oplewer ... ", sowel as in soverre die ouer 

'n persoon of persone is wat die sorg, veilige bewaring, beheer en 

besorgdheid oor kinders, op bulle neem. 

Onder die term ouers " ... kan dus ingesluit word emge kombinasie van 

volwasse oppassers byvoorbeeld, alleenouer, stiefouer, aanneemouers of 

pleegouers en so meer"" (Valsiner, Branco & Dantas 1997:287; Wolfendale 

1983:10). 

Betrokkenheid verwys weer na die mate waann 'n persoon 'n emosionele 

belegging in 'n saak of situasie maak soos byvoorbeeld die openlike, intieme 

en empatiese verhouding tussen die ouer en kind (Plug, Meyer, Louw & 

Gouws 1991:42). Betrokkenheid is die nadertrekking van 'n kind en 'n 

intense bemoeienis met die nadergetrekte persoon. Hierdie betrokkenheid vereis 

kennis aangaande die kind, dus die betrokke wees by die kind. Uit die 

bogenoemde stamwoorde blyk dit dus of ouerbetrokkenheid dui op die 

betrokkenheid van ouers met hulle kinders, dit is dus 'n ripe betrokkenheid 

waarby slegs " ... ouers op 'n idiosinkratiese en unieke wyse betrokke kan 

wees" (Berndt & Bulleit 1985:761). 

Geen direk'te verwysmgs na oueronbetrokkenheid kom in die literatuur voor 

nie en daarom word die woord oueronbetrokkenheid afgelei van die 

stamwoorde ouer en betrokkenheid, soos reeds gede:finieer. Hieruit volg dan 

oueronbetrokkenheid, wat as die afwesigheid van 'n intieme verhouding tussen 

die ouers en die kind, beskryf kan word. Hierdie afwesigheid van ouers kan 

'n verskeidenheid vorms aanneem, naamlik fisiek gedistansieerd, fisiek afwesig 

en fisiek of psigies ongesond (Boer & Dunn 1992:60). 
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Die ander faktore benewens oueronbetrokkenheid, wat substituut-ouerskap tot 

gevolg het, is die beskikbaarheid van die ouers (fisiek gedistansieerde en 

psigies gedistansieerde ouers, resulteer hieronder), die heersende klimaat binne 

die gesin ( dishannonieuse gesinne ), opvoedingstyl, bantering van konflik, die 

grootte van die gesin, nuwe aankomelinge asook die persoonlikhede van die 

kinders binne die gesin (Boer & Dunn 1992:43, 60; Bryant & Litman 

1987:186-188; Funnan & Buhnneister 1985:448). Vervolgens word gelet op 

hierdie faktore wat moontlik kan hydra tot die ontstaan van substituut

ouerskap. 

Fisieke gedistansieerdheid verwys na die ouers se gesitueerdheid binne die 

gesin. In so 'n gesin waar die ouers fisiek gedistansieerd is, is die ouers 

meestal afwesig van die gesin en fisiek verwyderd van die kinders of bulle 

hou die kinders op 'n afstand. Fisiek gedistansieerde moeders gee aan 

eersgeborenes binne die gesin die geleentheid om gerusste1ling aan die jonger 

kind te bied (Hann 1976:12). In die geval van gedistansieerde moeders sal die 

jonger kind meer geredelik die eersgeborenes opsoek vir onderskraging. Indien 

ouer kinders binne die gesin aanwesig is, blyk jonger kinders makliker van 

bulle moeders te skei. Die voordele van sodanige verhouding tussen kinders 

blyk voordehg te wees, aangesien dit jonger kinders se spanning verlig en die 

kind orienteer vir komende leerervarings deur middel van eksplorasie (Boer 

1990:60; Foot et al. 1990, xi). 

Benewens vir fisieke afwesigheid is ouers ook soms psigies afwesig van die 

gesin. Psigiese afwesige ouers is psigies verwyderd van die kinders. Hulle is 

gewoonlik oorweldig met bulle eie probleme wat 'n invloed het op die 

verhouding tussen die ouer en kind. Die outeurs Boer (1990:61) en Funnan 

& Buhnneister (1985:448), is ook van mening dat psigies afwesige moeders 

wat moeg of depressief is, aanleiding gee dat die kinders binne die gesin 

11 



eerder op mekaar, as op die ouers begin staatmaak vir ondersteuning. Ouers 

se herhaaldelike ignorering van kinders se versoeke om hulp, lei daartoe dat 
- -

kinders meer op mekaar aangewese is (Boer 1990:60). 

Die afwesigheid van 'n ouer binne die gesm, hetsy fisiek of psigies, word 

geassosieer met kinders wat 'n "verstrengelde verhouding" ("enmeshed") 

ontwikkel. Hierdie verhouding word gekenmerk deur 'n hoe intera±nanklikheid 

van die kinders aan mekaar, 'n sterk behoefte om die maat te beskerm en 

min of geen verhoudings met ander kinders nie (Medinnus 1967: 12; Teti & 

Ablard 1989:1520). 

Deur navorsing word 'n verband ook getoon tussen substituut-ouerskap en die 

kwaliteit van die ouer-kindrelasie. Hierdie kwaliteit van die ouer-kindrelasie 

dra by tot die klimaat in die gesin. Kinders wat onsekerheid beleef aangaande 

die stand van hulle verhouding met hulle ouers voel onseker en dit mag 

onmin tussen die broers en susters veroorsaak. 'n Positiewe verhouding met 

die moeder, bemvloed die verhouding tussen die kinders positief (Boer 

1990:67; Stock, Dunn & Plomin 1989:715). 

Die klimaat binne 'n gesm mag ook lei tot die versterking van die 

verhoudings tussen die kinders. Jenkins (1990:62), sien dan ook die ontstaan 

van hegte verhoudings tussen kinders, onder andere as die gevolg van die 

grootword in disharmonieuse gesinne. Prososiale gedrag van die ouer kind 

teenoor die jonger een binne die gesin, ontwikkel indien 'n positiewe huwe

liksverhouding tussen die ouers bestaan. Die kwaliteit van die verhouding 

tussen geskeide ouers, het 'n groot invloed op die kinders binne die gesin 

(Me Kinnon 1988:12). 
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Benewens vir die klimaat wat binne die gesin bestaan, blyk die opvoedingstyl 

en wyses waarop kinders binne 'n gesin hanteer word, ook 'n invloed te he 

op die verhoudings tussen die kinders binne die gesin. Indien 'n moeder 

kinders binne die gesin op uiteenlopende wyses hanteer, mag dit lei tot 

konflikterende verhoudings tussen die kinders. Die waargenome nabyheid van 

ouers aan een kind binne die gesin en nie aan die ander nie, mag lei tot 

gevoelens van aggressie, vermydende gedrag en emosionele koudheid, by die 

kind wat nie sodanige nabyheid van sy ouers beleef nie. Indien 'n kind dan 

met minder warmte, affeksie en met meer dwang en straf hanteer word, mag 

die kind geneig wees om aggressiewe, vermydende en nie-affeksionele gedrag 

teenoor ander kinders binne die gesin te openbaar (Boer 1990:48). Positiewe 

verhoudings tussen kinders mag dus waargeneem word indien die ouers elke 

kind binne die gesin eenders hanteer. 

Ouers wat gene1g 1s om tussen beide te tree wanneer kinders binne die 

gesin konflik beleef, veroorsaak verhoogde konflik tussen die betrokke partye. 

Daar word gemeen dat kinders wat baklei dit juis doen om hulle ouers se 

aandag te kry (Dreikurs 1964: 12). Indien ouers gereeld tussen beide tree, bied 

dit nie aan die kinders die geleentheid om self die konflik op te los me 

(Brody & Stoneman 1987:39). Die afWesigheid van sodanige geleenthede om 

konflikte op te los mag aanleiding gee tot emstige patologiese gedrag -

gevegte en anti-sosiale gedrag. 

Boer (1990:37), is van mening dat 'n onbetrokke opvoedingstyl sal 

manifesteer in die geneigdheid by ouers om hulle nie te steur aan of gepla 

wees met die kind se aktiwiteite nie. Dit toon duidelik uit die min tyd wat 

saam met die kind bestee word en geen belangstelling van die ouers se kant 

af om in die behoeftes van die kind te voorsien nie. Die gevolglike be

perkte tyd wat die ouer bereid is om aan die kind te spandeer sal die ouer 
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ouer noop om probleme wat die kind ervaar so vinnig moontlik op te los, 

sonder inagneming van die langtermyn invloed wat sodanige oorhaastige 

besluit, aan die kind se menswees mag doen (Boer 1990:37). Dit is moontlik 

dat hierdie leemte deur 'n ouer kind waargeneem word en dat hulle as 

substituut-ouers navore mag tree. 

Die persoonlikhede van die kinders binne die gesin het 'n belangrike invloed 

op die aard van die verhoudings in die gesin. Indien die ouer kind skaam of 

teruggetrokke is, blyk dit tot minder beheer en kompeterende gedrag tussen 

kinders aanleiding te gee. 'n Uitgaande of meer ekstrovertiese persoonlikheid 

van die jonger kind, word geassosieer met positiewe verhoudings tussen 

kinders. Aggressie en verhoogde emosies van die jonger kind lei tot 

verhoogde kompetisie tussen kinders, en meer temperamentele kinders blyk 

negatiewe verhoudings met hulle broers en susters te he (Boer 1990:38). 

Kinders wat 'n groot mate van afhanklikheid toon, kan in 'n groter mate 

aangewese wees op die substituut-ouerskap van ouer kinders in die gesin, 

indien ouers onbetrokke is. 

Die grootte van die gesm kan tot substituut-ouerskap aanleiding gee. Die 

moeder het dikwels minder tyd tot haar beskikking vir ouer kinders indien 

nuwe babas hulle verskyning binne die gesin maak 'n Nuwe aankomeling 

maak kompetisie onafwendbaar en lei tot veranderinge in die struktuur van 

verhoudings binne die gesin. Indien die aanvanklike verhoudings binne die 

gesin positief was, sal die nuwe aankomeling maklik aanvaar word. Indien die 

verhouding negatief is, sal dit vir die kinders binne die gesin moeilik wees 

om die nuwe broer of suster as deel van die gesin te ervaar en te beleef 

Hierdie toename in die aantal kinders binne die gesin gee aanleiding tot 'n 

verhoogde aantal relasies in die gesin. Ouerskap in groter gesinne blyk eerder 

omvattend, as intensief te wees. In hierdie gesinne word kinders soms aan 
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hulle eie lot oorgelaat, die fokus is eerder op die groep as die individu. So 

'n groepseiVaring verg organisasie en leierskap, wat die geleentheid bied vir 

die ontstaan van 'n dominante rol by die oudste kind (Brody 1996:42). Dit 

is moontlik dat die ouer kind substituut-ouerskap aanvaar vir die middelste 

kinders in die gesin. 

Benewens v1r die enkele faktore wat hierbo bespreek 1s en wat mag 

aanleiding gee tot 'n sterk band tussen die kinders binne die gesin en ook 

moontlik tot substituut-ouerskap, voel Bank en Kahn (1982:78) dat substituut

ouerskap ( ook genoem sterk band of intense lojaliteit) die gevolg van een of 

meer van die volgende faktore kan wees: 

1. indien daar op 'n vroee ouderdom van die kind, ten minste een 

versorgende ouer was, wat as rolmodel vir die omgee van ander kon 

dien; 

u. indien die kinders binne die gesin nie teen mekaar afgespeel is nie; 

111. indien daar verenigbare aspekte soos die kinders se ouderdomme, 

bestaan; en 

1v. indien daar passing is wat betref die kinders se persoonlikhede, rolle, 

style en belangstellings. 

Dit is belangrik om ook na die uitsprake van outeurs (Baskett & Johnson 

1982:644, Bretherton 1984:12, Bretherton & Walters 1985:67, Brody, Stoneman, 

MacKinnon & MacKinnon 1985:126) in die verband te kyk. Die outeurs is dit 

eens dat kinders se affektiewe betrokkenheid bymekaar net bestudeer kan word, 

indien daar gekyk word na die kwaliteit van kinders se verhoudings met hulle 

aanvanklike versorgers. 
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Ander veranderlikes, soos ouderdom van die kinders, die grootte van die gesin 

en die geslag van die kinders, blyk kortstondige fak:tore te wees, in die 

bestudering van kinderrelasies - laasgenoemde veranderlikes hou volgens die 

outeurs (Abramovitch 1989:228; Dunn & Kendrick 1982:46; Lamb 1987:14; 

Teti & Ablard 1989:1521), nie verband met die kwaliteit van die ouer-kind

relasie nie. 

Na aanleiding van die voorlopige vrae wat gestel is, (kyk 1.2.1) is daar 'n 

literatuurstudie verkenning gedoen aangaande moontlike oorsake van substituut

ouerskap. Vrae aangaande wie die verantwoordelikheid vir substituut-ouerskap 

neem en waarom, asook die belewing van substituut-ouerskap deur die 

substituut-ouer, die eise wat substituut-ouerskap aan kinders stel en of daar 

'n bepaalde aansporing vir substituut-ouers is om die rol as ouers in te neem, 

is nie in die literatuur gevind nie. Die ontoereikende beskikbaarheid van 

literatuur noop die navorser tot verkennende navorsing, waardeur moontlike 

afleidings gemaak kan word, om antwoorde op die navorsingsvrae te vind. 

Literatuur aangaande betekenisgewing, betrokkenheid en belewing, as deel van 

die Opvoedkunde-Sielkundige perspektief, moet bestudeer word ten einde te 

kan kyk na die belewing van substituut-ouers (kyk 4.5 asook hoofstuk 6). Die 

eise wat aan substituut-ouers gestel word sal bestudeer word, nadat daar insig 

verkry is in die take wat ouers in die huisgesin moet verrig, aangesien 

kinders hierdie take gaan oomeem (kyk 2.2 en 2.3). Antwoorde op die vrae 

wie die verantwoordelikheid vir substituut-ouerskap neem en of daar 'n 

aansporingsmiddel is, sal in hoofstuk 6 beantwoord word. 

In die verkenning is daar gelet op oueronbetrokkenheid as een van die fak:tore 

wat substituut-ouerskap tot gevolg mag he. 
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Die kern van die probleem wat dus in bierdie studie aangespreek sal 

word, is die bepaling van substituut-ouers se belewing van bulle taak as 

ouers of opvoeders. 'n Taak waarvoor memg ouers hulself dikwels nie 

ps1g1es of fisiek gereed sou voel me, vanwee die besonderse 

verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan. Ouerskap word deur menig 

ouers gesien as 'n lewenskrisis, aangesien dit een van die kompleksste en 

uitdagendste take van volwassewees is. Geen voorbereiding is voldoende om 

die ouers gereed en bevoeg te laat voel vir die opgelegde taak van ouerwees 

nie, soveel te meer vir kinders wat hulle plek as ouers moet volstaan. 

Die probleem wat die navorsmg dus ten grondslag le, kan soos volg gestel 

word: Daar bestaan 'n beboefte aan die verstaan van substituut-ouers, 

asook bulle uiteindelike belewing van bulle taak as substituut-ouers. 

Indien substituut-ouers verstaan word, kan riglyne neergele word om 

substituut-ouers van hulp te wees, met die bystand wat hulle aan hul broers 

of susters moet verleen. Dit is ook belangrik vir die Opvoedkundige 

Sielkundige om bewus te wees van substituut-ouerskap en hoe om die 

substituut-ouer indien nodig, in terapie te ondersteun. Vervolgens sal daar 

gelet word op die doelstellings van die navorsing. 

1.3 Doelstellings van die navorsing 

Die doelstellings van die navorsing word onderskei in meer algemene sowel 

as besondere doelstellings. 
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1.3.1 Algemene doelstellings van die navorsing 

Die doelstelling van die navorsing Is om die belewing van die kind as 

plaasvervanger van die ouers, empiries te ondersoek. In die realisering van die 

algemene doelstellings word 'n aantal vrae gestel om rigting aan die navorsing 

te gee: 

1. W at is die taak van die ouer met betrekking tot sy kind se 

volwassewording? 

n. Hoe vergelyk die vaardighede of vermoens van die substituut-ouer met 

die volwassene se vaardighede of vermoens? 

m. Hoe word hierdie substituut-ouerskap deur die kind beleef? 

IV. Hoe gee die substituut-ouer betekenis aan hierdie taak? 

v. Wat noop die kind om betrokke te raak? 

v1. Sou die substituut-ouer opgewasse wees vir die groot taak van 

opvoeder-wees? 

vn. W atter eienskappe inherent aan kinders, sou dit VIr hulle moontlik 

maak om hulle rolle suksesvol te vertolk? 

vm. Watter eienskappe sou dit vir hulle moeilik maak om steungewing aan 

jonger kinders te hied? 

Daar sal in hierdie studie gepoog word om die bogenoemde vrae te 

beantwoord. Vervolgens die besonderse doelstellings met die navorsing. 

1.3.2 Besonderse doelstellings in die navorsing 

Die besondere doelstelling van die navorsmg is om die leefWereld van die 

substituut-ouer te verken. Vir die doel word aandag geskenk aan die eise wat 

aan substituut-ouers gestel word en hoe hulle hierdie taak beleef. 
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1.4 M etode van ondersoek 

Die studie bestaan eerstens uit 'n literatuurstudie. Die literatuurstudie behels 

die daarstel van 'n teoretiese raamwerk Hierdie raamwerk dien as konteks vir 

die res van die studie. Volgens Silvetman (1993:1) is die doel van 'n 

literatuurstudie "... (to) provide a set of explanatory concepts. These concepts 

offer ways of looking at the world which are essential in defining the 

research problem ... without a theory, there is nothing to research". Die 

literatuuroorsig dien dus as teorieraamwerk en die navorsingsprobleem word 

gedeeltelik hieruit afgelei en verfYn. Die eise wat substituut-ouerskap aan die 

kind stel en hoe die substituut-ouer hierdie taak beleef, is nie in die 

voorlopige literatuurstudie gevind nie. Hier sal dus literatuurskeppend te werk 

gegaan word. Die literatuurstudie sal veral fokus op 'n vergelykende studie 

aangaande die ouer en die kind, aangesien geen literatuur oor substitute se 

belewing van hulle taak, bestaan nie. Aangesien die substituut-ouer as ouer 

optree, kan die afleiding gemaak word dat die eise wat aan die ouer gestel 

word, grootliks sal ooreenstem met die eise wat aan die substituut-ouer gestel 

sal word. 

Ten einde te bepaal of substituut-ouers opgewasse is vir hulle taak en te 

verstaan hoe hulle hul taak beleef, gaan die ouer en kind met mekaar 

vergelyk word. Indien die substituut-ouer verskil van die ouer, kan afleidings 

weereens gemaak word aangaande die geskiktheid van die substituut-ouer 

(kind), as ouer. Die studie sluit dus in, substituut-ouers se betekenisgewing, 

betrokkenheid en belewing van hulle taak as ouers (kyk hoofstuk 4 en 6). 

20 



Hoe substituut-ouers verskil van hulle volwasse ewekniee en hoe dit hulle 

taak mag bemvloed, sal ook aandag geniet (kyk tabel 2.1, 2.2; 3.1 en 3.2). 

Die doel met die Iiteratuurstudie is om afleidings te kan maak, aangaande 

die leetwereld van substituut-ouers, maar ook om inligting te bekom 

aangaande die eise wat aan substituut-ouers gestel word en hoe hulle hul 

taak beleef. Die navorsingsontwerp van die empiriese ondersoek, kan as 

beskrywend, kontekstueel-verklarend en k-walitatief getipeer word (Mouton & 

Marais 1990:47). 'n Idiografiese studie word dus geloods om kennis oor die 

substituut-ouer in te win en die vrae wat tot dusver gestel is, in hoofstuk 

7 te beantwoord. 

Die literatuurstudie aangaande die moontlike om·sake van substituut-ouerskap, 

kan lei tot maklike identifisering van gesinne waarin substituut-ouerskap mag 

bestaan en sal ook bydra tot die selektering van deelnemers aan die 

navorsing (kyk 5.7). 

1.5 Ajbakening 

Vervolgens, 'n algemene - en meer spesifieke afbakening van die ondersoek 

van substituut -ouerskap. 

1.5.1 Algemene afbakening 

Die ondersoek is geng op die belewing van die taak van die substituut-ouer, 

as versorger en opvoeder. Die fokus word derhalwe gestel op hoe 

substituut-ouers hulle verantwoordelikhede as ouers beleef. Vervolgens 'n 

spesifieke afbakening van die studie. 
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1.5.2 Spesifieke ajbakening 

Die ondersoek word uitgevoer by enkele primere skole in Johannesburg, wat 

besoek word deur blank en nie-blanke Afrikaans- en Engelssprekende 

leerlinge. Die onderwysers van die onderskeie skole is gevra om die leerlinge 

in bulle klasse, waarvan die ouers onbetrokke is, te identifiseer (kyk 5.7, vir 

motiveting van die werkswyse ). In die keuse van skole, is gepoog om 

leerlinge uit volledige (biologies of hersaamgestelde) gesinne, by die onder

soek te betrek. Elke gesin bestaan dus uit 'n moeder, vader, broers en 

susters. Dit is vervolgens noodsaaklik om te let op die betekenis van enkele 

begrippe met betrekking tot die ondersoek. 

1.6 Begripsverklaring 

Daar sal nou gekyk word na die defmiering van begrippe, wat m die 

konteks van hierdie studie van belang is. 

1.6.1 ~..\'ubstituut-ouerskap 

Substituut-ouerskap, verwys na aktiwiteite wat wissel van die voltydse 

versorging van 'n kind, deur 'n ouer kind, tot die uitvoering van spesifieke 

take vir 'n ander kind, onder die toesig van volwassenes of ander kinders. 

Hierdie take mag insluit, opleiding aan die kind, soos toiletopvoeding, of die 

rig van die jonger kind se gedrag, volgens normatiewe maatstawwe. Dit mag 

ook insluit, 'n blote ogie hou oor die jonger kind (Foot et al. 1990:xiii; 

Weisner & Gallimore 1977:169; Zukow-Goldring 1995:177) 
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In die konteks van die ondersoek sal 'n substituut-ouer dus verwys na die 

oudste primere skoolkind binne 'n gesin, wat omsien na jonger kinders in 

dieselfde gesin. Die take waama die substituut-ouer omsien, mag verskil en 

kan soos vroeer genoem die voltydse versorging van jonger kinders, opleiding 

aan die jonger kind, help met huiswerk, of net bloot 'n ogie hou oor jonger 

kinders binne die gesin, insluit. 

Dit dien weereens gemeld te word, dat daar geensms m die literatuur 

melding gemaak word van substituut-ouers se belewing, betekenisgewing en 

betrokkenheid, by hulle leefWerelde nie. Deur egter te kyk na die wyse 

waarop kinders in die algemeen, verhoudings met mense, idees, dinge en 

objekte stig, kan die substituut-ouer, wat ook kind Is, se leefWereld beter 

begiyp word. 

Die begrippe leefwereld, betekenisgewing, betrokkenheid, belewing, volwas

senheid, nie-volwassene en opvoedingstake word nou ook kortliks verklaar ten 

einde die leser in die konteks van die studie te plaas. 

1.6.2 Leefwereld 

Die leefwereld van kinders, is die wereld waann hulle leef. Dit is vir hulle 

die werklikheid (Etaugh & Rathus 1995:ix; Van Rensburg, Landman & 

Bodenstein 1994: 124 ). Substituut-ouers bevind hulleself dus in 'n wereld van 

mense, dinge en idees - 'n wereld waarin hulle hulself is. Op hulle eie 

unieke wyse gee hulle betekenis aan die wereld, die mense en dinge rondom 

hulle. Die substituut-ouer doen dit ten einde te begryp en hulleself te onen-
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teer ten opsigte van hul leefWereld. Dit wat dus binne substituut-ouers se 

lewens bestaan en vir hulle betekenis het, asook die wyse waarmee hulle 

daarmee omgaan, sal as hulle leefWereld beskou word. 

1.6.3 Betekenisgewing 

Dit wat kinders herken, ken, verstaan en weet en hoe hulle daaraan 

betekenis gee, is in hierdie studie van belang (Jacobs 1980:26; Jacobs & 

Vrey 1982:11; Van Niekerk 1986:15; kyk 4.3). Substituut-ouers se eie 

subjektiewe waarneming van die wereld waarin hulle hul bevind en hulle 

betekenisgewing daaraan, sal lei tot groter begrip van substituut-ouers. 

1.6.4 Betrokkenheid 

Betrokkenheid by aspekte binne die substituut-ouer se leefWereld impliseer 

verhoudingstigting met, of tot 'n objek, asook 'n omgaan of dialoogvoering 

daarmee (Jacobs 1980:28; Jacobs & Vrey 1982:12; Van Rensburg et al. 

1994:25; kyk 4.4). Substituut-ouers se betrokkenheid by jonger gesinslede sal 

lei tot 'n unieke betekenisgewing aan hulle bestaan. 

1.6.5 Be/ewing 

Belewing kan gesten word as die affektiewe komponent van kinders se 

singewing aan hulle leefWereld (Jacobs 1980:29; Jacobs & Vrey 1982:12; Van 

Niekerk 1986:53; kyk 4.5). Substituut-ouers beleef die werklikheid op hulle 

eie unieke manier. Hierdie belewing van die substituut-ouer, met ander 

woorde dit wat die substituut-ouer in totaliteit (intellektueel, willend en 

emosioneel) as mens belewe, is van belang in die konteks van die studie. 
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1.6.6 Volwassenheid 

Volwassenheid blyk gepaard te gaan met liggaamlike ryping of chronologiese 

leeftyd (Lemme 1995:2; Papalia, Camp & Feldman 1996:9; Smolak 1993:40). 

In teenstelling met 'n volwassene, het die substituut-ouer nog nie liggaamlike 

rypheid bereik nie. 

Die navorser het met die aanvang van hoofstuk een, verwys na volwassenes 

se negering van hulle taak as ouers (kyk 1.1). Ten einde begrip te he vir die 

taak wat op die skouers van die substituut-ouer rus, sal in hoofstuk twee 

gekyk word na die kenmerke en ontwikkelingstake van die volwassene in 

vergelyking met die substituut-ouer of kind se kenmerke in hoofstuk drie (kyk 

2.6 en 2.7 in vergelyking met 3.3 en 3.4 asook tabelle 2.1, 2.2 en 3.1 en 

3.2). 

1.6.7 Nie-Volwassene 

Volwassewordende verwys na die nog nie volwassene of kind. Van Rensburg 

et al. (1994: 41), is van mening dat " ... die kind volkome geregtig daarop 

is om kind te wees, maar hy het geen reg om kind te bly nie". Die kind is 

'n persoon wat in die ontwikkelingsfase vanaf geboorte tot puberteit staan. 

Die ontwikkelingsfases word deur verskeie outeurs ingedeel in die baba-, 

kleuter-, voorskoolse- en skoolgaandefase of die baba-, vroee- en middel

kinderjare (Etaugh & Rathus 1995:4; Krantz 1994:137, 253, 369; Miller 

1990:57, 70, 83, 92; kyk 3.2). 

Substituut-ouers is kinders en nie-volwasse. Die reg om slegs kinders te wees, 

is egter van hulle ontneem vanwee hulle ouers se negering van hulle taak as 
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volwassenes en ouers. Binne die konteks van hierdie studie verwys die nie

volwassene na die substituut-ouer. 

1.6.8 Opvoedingstake 

Opvoedingstake verwys na 'n reeks handelinge verbonde aan ouerskap, wat 

deur infonnele leiding en voorbeeld, soos weerspieel deur ouers se gedrag en 

gewoontes, aan kinders oorgedra word (Hoggett 1993:9; Van Rensburg et al. 

1994:172). 

Die take waarvoor ouers verantwoordelik is (kyk 2.2), word in die studie, die 

substituut-ouer se verantwoordelikheid. Daar sal in die studie gepoog word om 

te kyk hoe die substituut-ouer hierdie toewysing van take ervaar. 

1. 7 Program van ondersoek 

Hoofstuk 1 is 'n algemene orientering en agtergrond tot die ondersoek na 

substituut-ouerskap. In hoofstuk 2 sal gekyk word na wie die volwassene, 

ouer of dan primere opvoeder is. Die kriteria waaraan voldoen moet word ten 

einde as volwassene bestempel te word, word hierin vervat. Die ondersoek 

fokus ten slotte op die ontwikkelingstake van die volwassene en die eise wat 

ouerskap aan die volwassene stel. Aangesien substituut-ouers die take van 

hulle ouers oomeem, sal hulle take ooreenstem met die wat aan die ouer 

gestel word. 

Die ontwikkeling van die kind, die ontwikkelingstake wat aan kindwees gelyk 

gestel word, asook die kenmerke van kindwees, word in hoofstuk 3 onder die 
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loep geneem. Substituut-ouers is kinders en benewens vir die etse wat as 

ouers aan hulle gestel word, word die eise van kindwees ook nog aan hulle 

voorgehou. 

Betekenisgewing, betrokkenheid en belewing van die kind, as voorwaarde vir 

kwaliteit verhoudingstigting, word in hoofstuk 4 bestudeer. 'n Vergelyking 

tussen die substituut-ouer (wat nog kind is) en die volwassene (as primere 

opvoeder), word in hoofstuk: 4 gemaak. Moontlike probleme, wat die kind as 

substituut-ouer mag beleef, sal afgelei word vanuit die vergelyking wat tussen 

die volwassene en kind gemaak is. Die navorsingsontwerp word in hoofstuk 

5 gedoen, waarna die navorsingsresultate in hoofstuk 6, weergegee word. In 

hoofstuk 7 sal verslag gelewer word oor die bevindings, gevolgtrekkings en 

aanbevelings van die navorsing. 

1.8 Samevatting 

Die voorafgaande dien as agtergrond tot die beoogde navorsing oor die 

substituut-ouer. Die probleem wat tot die navorsing aanleiding gegee het, is 

ontleed en duidelik: uiteengesit (kyk 1.2). Verskeie begrippe is gedefinieer en 

die doel en metode van ondersoek is gestipuleer (kyk 1.3; 1.4 en 1.6). 

fu hoofstuk 2, word daar gekyk na wie die volwassene, ouer of dan primere 

opvoeder is. Die k:riteria waaraan voldoen moet word ten einde as volwassene 

bestempel te word. Die ondersoek fokus ten slotte, op die ontwikkelingstake 

van die volwassene en die eise wat ouerskap aan die volwassene stel. 

27 



Hoofstuk 2: 

2.1 lnleiding 

Die ouer as volwassene en primere opvoeder 

binne die gesin 

In hoofstuk twee word gekyk na primere opvoeders of volwassenes en hulle 

verantwoordelikhede. Die ontwikkelingstadia van die volwassene asook die 

ktiteria waaraan voldoen moet word om as volwassene bestempel te word, sal 

in die hoofstuk aandag geniet Daar sal ook ondersoek ingestel word na die 

ontwikkelingstake, die eise wat ouerskap aan volwassenes stel, asook na die 

gesm as die plek waar die opvoeding van die kind geskied. Die take of 

pligte van die ouer geniet nou aandag. 

2.2 Take van die ouer 

Ouerwees gaan gepaard met bepaalde verantwoordelikhede en take, soos 

neergele deur die samelewing. Een van die take van ouers is om aan hulle 

kinders dit te voorsien waarop hulle geregtig is. Die ouers moet dus sorg dra 

dat daar aan die behoeftes van hulle kinders voldoen word. Sorg deur die 

ouers impliseer dat die ouer die kind moet beskerm. Hier is nie net sprake 

van fisieke sorg nie, maar ook die bekend maak van die onbekende, sodat 

die kind die werklike van die denkbeeldige, kan onderskei. Die taak van die 

ouer hou oorkoepelend verband met die begeleiding en ontsluiting van die 

onbekende vir die kind. 

28 



'n Verdere taak van ouers is om die volgende generaste VIr die fisieke, 

ekonomiese en psigososiale situasies, waarin kinders moet oorleef, voor te 

berei (Bomstein 1995:xi; Davis 1966:13; Hoggett 1993:5). Benewens v1r 

bierdie fisieke voorbereiding, bet kinders ook komplekse emosionele en 

psigologiese behoeftes waaraan voldoen moet word (Miller 1990:6). Die ouers 

bet 'n verantwoordelikheid ten opsigte van die totale ontwikkeling van die 

kind. 

Ten einde te verseker dat ouers m hierdie beboeftes van bulle kinders 

voorsien, is dit noodsaaklik dat ouers aan mekaar - as man en vrou, maar 

ook aan bulle kinders, toegewyd is. Die mate van toewyding en sorg wat 

ouers aan bulle kinders bied lei daartoe dat ouers as of goeie of slegte ouers 

bestempel kan word. Ouers wat dus in staat is tot effektiewe, nie-angstige, 

maar buigsame probleemoplossing, wat 'n positiewe onderlingheid, veral met 

hulle buweliksmaat, asook outonomiteit en selfrespek kan behou, skep 'n 

optimale omgewing vir die opvoeding van hulle kinders (Heinicke 1995:290, 

299). 

Hierdie optimale omgewmg wat vtr kinders geskep word sluit positiewe 

begeleiding in wat impliseer dat 'n kind so ferm as wat nodig, maar so 

sagkens moontlik en met respek begelei moet word. Dit hou ook verband met 

'n responsiwiteit ten opsigte van die kind se behoeftes, aanmoediging van 

outonomiteit en blootstelling aan kognitiewe ervarings (Heinicke 1995:299; 

Miller 1990:xvii). Om die behoeftes van die kind te herken, vereis kennis en 

sensitiwiteit van die ouers. 

T er opsommmg kan genoem word dat ouers se take dus insluit, sorg aan 

kinders ten einde te verseker dat daar in hulle behoeftes voorsien word asook 
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die voorbereiding van kinders vir die toekoms. Hierdie voorbereiding vir die 

toekoms geskied deur positiewe begeleiding en aanmoediging veral wanneer 

die kind aan onbekende situasies blootgestel word (kyk 1.1 ). Benewens 

hierdie take wat aan die ouer gestel word, word daar nou gekyk na spesifieke 

verantwoordelikhede wat die ouer ten opsigte van die opvoeding van die kind 

bet. 

2.3 Verantwoordelikhede van ouerwees 

Ouerlike verantwoordelikheid verwys na 'n versameling take, aktiwiteite en 

keuses in die grootmaak van kinders. Hierdie verantwoordelikhede van ouers 

sluit in om na bulle kinders om te sien deur bulpmiddels en aktiwiteite so 

te organiseer sodat bierdie aktiwiteite die gesinslede se individuele beboeftes 

bevredig. Dit is die ouers se verantwoordelikheid om die kind op te voed en 

finansieel te onderbou. Emosionele ondersteuning en die toon van liefde 

teenoor die gesinslede is ook 'n belangrike verantwoordelikheid van ouerwees 

(Barnard & Matell 1995:5; Hoggett 1993:12, 13, 19 en 21; Miller 1990:6). 

Benewens vtr die genoemde verantwoordelikhede van ouers, te wete die 

organisering van kinders se omgewing, die stel van grense vir gedrag en 

konsekwente optrede van die ouers indien die grense oorskry word, asook 

opvoeding en finansiele en emosionele ondersteuning aan die kinders, som 

Pagliocca, Melton, Weisz & Lyons (1995:446) die primere verantwoorde

likhede van ouers soos volg op: 

1. die voorbereiding en beplanning van maaltye vir bulle kinders; 

11. die bad, versorging en aantrek van kinders; 

111. aankoop, was en versorging van kinders se klere; 

iv. die voorsiening van mediese sorg vir kinders; 
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Die ouer IS primere opvoeder, maar soos bo genoem, deel sekondere 

opvoeders ook dikwels hierdie verantwoordelikheid van sorg, met die ouers. 

Aan die hand van die bogenoemde bespreking, is dit ook nodig om die gesin 

as sosialiseringsinstansie toe te lig, aangesien die gesin as primere 

opvoedingsinstansie beskou word. 

2.4 Definiering van die begrip gesin 

Die ouer se take en verantwoordelikhede kom binne die gesin tot uitvoering. 

'n Gesin IS een of meer generasies van persone wat verwant is aan mekaar 

as gevolg van die huwelik, geboorte, aanneming en wat saamleef en 

ekonomiese bronne deel. Dit is hier, binne hierdie mikrosisteem, waar ouers 

hulle rol vervul. 'n Gesin kan uitgebreid met sekondere gesinslede soos 

oupas, niggies of ooms wees, wat in dieselfde huis woon as die primere 

gesin of 'n kemgesin wat uit ouers en hulle kinders bestaan. Die funksie van 

'n gesin is hoofsaaklik dat dit 'n instelling is waarbinne sorg aan die 

gesinslede en afhanklikes gegee word (Wallace & Wallace 1985: 405). 

Die gesm IS ook van belang vir die sosialisering van die kind (Bukatko & 

Daehler 1995:523, 524). Die kind word gesosialiseer tot bepaalde kultuur, die 

nodige agtergrondkennis word hier verskaf, waardes en vaardighede word ook 

aangeleer ten einde te kan deelneem aan die samelewing. Die gesin verskaf 

aan individuele lede intieme, standhoudende relasies. In die gesin word 'n 

omgewing geskep waarbinne gesinslede, sekuriteit, aanvaarding en liefde kan 

beleef - 'n plek waar hulle hul persoonlikheid en emosies openlik kan uitdruk 

(Wallace & Wallace 1985: 405). 

Binne hierdie veilige omgewmg IS die ouer as volwassene en primere 

opvoeder een van die ptimere agente in die sosialisering van die kind. Geen 
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ander individu benewens die ouer het soveel invloed op die kind se 

toekomstige gedrag, houding en persoonlikheid as die ouer self nie (Bukatko 

& Daehler 1995:526). Die kind is in daaglikse kontak met die ouer en die 

ouer se opvoedingsinsette word deur voorlewing bevestig. 

Die gesin is dus 'n sosialiseringsinstansie wat sekuriteit aan die kind bied -

'n plek waar kinders veihg en geliefd is, maar ook 'n instansie wat relasies 

met ander lede van die gesin, bevorder. Die vraag ontstaan of die gesm, 

indien die ouers afwesig is, steeds hierdie funksies vervul. Dit 1s by 

implikasie moontlik dat hierdie funksies deel van die substituut-ouer se 

verantwoordelikhede is. 

Daar IS m die voorafgaande bespreking gelet op die pligte en 

verantwoordelikhede van die volwassene en ook na die gesin as die instansie 

waar hierdie verantwoordelikhede en pligte van die volwassene tot uitvoering 

kom. Vervolgens word daar gekyk na die volwassene of primere opvoeder. 

2.5 Omskrywing van die begrip volwassene of primere opvoeder 

Die volwassene word beskou as een wat "grown-up" en "mature" is (Reader's 

Digest great encyclopaedic dictionmy 1964:28), terwyl die Beknopte 

verklarende woordeboek (1976:601), 'n volwassene sien as 'n persoon wat 

"volgroeid of uitgegroeid" is. Die Handboek van die Afrikaanse Taal 

(1979: 1305), omskryf' volwassenheid as "met voile wasdom wees, geestelik ryp 

en verantwoordelik". Volwassenheid word ook gekenmerk deur relatiewe 

onaflmnklikheid, veral fmansieel en die aanvaarding van verantwoordelikheid 

vir jou optrede. 
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Ouers is tog ook volwassenes en hulle take en verantwoordelik:hede word met 

die term ouerskap, omsluit. Ouerskap kan omskryf word as 'n deurlopende 

aktiwiteit van 'n volwasse persoon, wat optree as ouer teenoor 'n kind met 

die oog op opvoeding tot volwassenheid (Lemme 1995:9; Valsiner et al. 

1997:287). 

Bepaalde kriteria om te voldoen aan volwassenheid word m die literatuur 

gevind en word vervolgens bespreek. 

2.6 Kriteria ten einde as volwassene bestempel te word 

Volwassenheid gaan nie slegs gepaard met liggaamlike ryping of kronologiese 

leeftyd alleen nie, maar ook met ekonomiese onafhanklikheid, gereedheid om 

te trou, kinders groot te maak en besluitneming (Lemme 1995 :9; Van 

Rensburg et al. 1994:260). Volwassenes het reeds religieuse, politieke en 

seksrolideologiee ondersoek en daaroor besluite geneem. By volwassenes is 

die morele raamwerk op grond waarvan besluite geneem word, dus klaar 

gevestig en identiteitskrisisse opgelos (Smolak 1993:41). 

Van Rensburg et al. (1994:260, 261) asook Sonnekus en Ferreira (1992:240) 

is van mening, dat mense volwasse is indien hulle 'n oordeel aangaande hulle 

keuses en handelinge kan maak, maar ook verantwoordelikheid daarvoor kan 

neem. Hierdie verantwoordelikheid hou verband met die wyse waarop keuses 

gemaak en besluite geneem word. Besluite behoort gelei te wees deur 

bestaande waardes soos gei"ntemaliseer deur die volwassene, maar ook soos 

wat deur die samelewing van die volwassene verwag word. Wanneer 

volwassenes se gewetes hulle aanspreek en dwing om lof of blaam vir hulle 

dade te aanvaar, is daar werklik van volwassenheid sprake. Vanwee mense 
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se status as volwassenes, laat die samelewing bulle toe om self besluite te 

neem oor bulle optrede. Die bogenoemde outeurs is egter van mening dat 

mense eers bevestiging lay van bulle volwassewees, indien bulle ouers word. 

In die opvoeding, voorlewing, Ieiding en begeleiding van 'n kind, vind die 

volwassene lewensvervulling. 

As ouer, behoort die volwassene sensitief te wees vir die leidrade wat die 

kind stuur, bulle behoort kommer te kan verlig en situasies te kan skep 

waarin groei vir die kind bevorderlik is. 

Dit is ook die volwassene se verantwoordelikheid om die wereld vir die kind 

te ontsluit. Ten einde die wereld vir bulle kinders te kan ontsluit, behoort 

volwassenes bulle kinders te ken en deel te wees van bulle lewens. Hierdie 

deelgenootskap waarna verwys word, kan bewerkstellig word deurdat ouers 

luister na bulle kinders se sienings en bulle ouerlike optrede verduidelik op 

so 'n manier dat die kind sal verstaan. Liefde en goedkeuring behoort aan 

positiewe of goeie gedrag getoon te word ten einde 'n sisteem van 

gesamentlike waardes te kweek (Engelbrecht, Kok & Van Biljon 1982:409; 

Miller 1990:92-93). 

Ouers moet nou wel deelgenoot wees van die kind se wereld, maar kinders 

moet ook soms toegelaat word om bulle eie probleme op te los, terwyl die 

ouers slegs die situasie fasiliteer. Deurdat die ouers 'n situasie fasiliteer kan 

bulle verseker dat sukses in die oplossing van probleme ervaar word. Die 

belewing van sukses in sodanige situasies, sal lei tot verdere motivering van 

kinders om toekomstige probleme op te los. 

Ouers kan kinders ook motiveer deur kooperatiewe spanwerk binne die huis 
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aan te moedig. Dit 1s belangrik dat ouers hulle kinders leer om self 

gemotiveerd te wees. Dit kan vermag word deur die kinders se natuurlike 

nuuskierigheid en behoeftes as doelwitte te gebruik vir selfmotivering. 

Laasgenoemde kan geskied deur die behoefte om 'n eie persoonlike doel te 

bereik of dit kan deur die behoefte om iemand anders plesier te verskaf, 

gegenereer word. Hierdie behoefte van plesier gee, .kan deurgetrek word na 

die leersituasie. Die kind kan byvoorbeeld aangemoedig word om te lees, 

sodat hy uiteindelik 'n storie vir die gesin kan lees. Hierdie behoefte om 

plesier te verskaf, is anders as die behoefte daaraan om goedkeuring te 

ontvang (Miller 1993:1). 

Benewens dat die wereld vir die kind ontsluit moet word, die kind 'n sisteem 

van waardes moet aanleer en selfmotivering moet intemaliseer, behoort ouers 

ook hulle kinders te aanvaar vir wie hulle is. Aanvaarding impliseer kennis 

en begrip van die kind, maar ook die skep van vertroue by die kind. Kinders 

sien hierdie vertroue van hulle ouers as geloof in hulle, vir wie hulle is 

(Miller 1990:97). Aanvaarding van die kind dra by tot 'n gevoel van 

selfagting wat selfvertroue in die hand werk en hydra tot 'n positiewe 

selfkonsep. 

V ertroue kom slegs tot stand indien die verwagtinge wat die ouers vir die 

kind koester en die doelwitte wat die kind nastreef, ooreenstem. Ouers 

behoort vir hulle kinders 'n normatiewe raamwerk vir hulle gedrag daar te 

stel, sodat die kind sekerheid kan beleef aangaande wat van hulle verwag 

word. Die sukses van die normatiewe raamwerk le by die konsekwente 

toepassing daarvan. Wanneer kinders weet wat van hulle verwag word verkry 

hulle 'n struktuur waarbinne hulle optree en die struktuur dra by tot sekuriteit 

en geborgenheid (Dobson 1987:18; Miller 1974:74; Miller 1993:1; Pillemer 

& Me Carthy 1991:81; Sieburg 1985:4). 
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Die daarstel van 'n normatiewe raamwerk hou verband met simpatieke 

gesagsleiding. Simpatieke gesagsleiding kan as die vernaamste komponent tot 

behoorlike volwassewording beskryf word. Hierdie gesagsverhouding word 

gevestig indien die kind hierdie gesag aanvaar en die ouer noodsaaklike hulp 

aan die kind verleen. Die gesagsverhouding toon aan die kind dat selfs die 

volwassene gebuk gaan onder gesag en wel die gesag wat tot die volwassene 

vanwee behoorlikheidseise spreek. Op hierdie wyse is die volwassene vir die 

kind 'n sprekende voorbeeld van normerende voorlewing en deurleefde 

normaanvaarding (Engelbrecht et al. 1982:408). Volwassenes behoort toegewyd 

aan kinders se versorging en behoeftes te wees. Hulle moet ouderdoms

toepaslike eise aan hulle kinders stel, laasgenoemde eise moet met konse

kwentheid en fermheid toegepas word. Ouers behoort struktuur aan hulle 

kinders se lewens te gee in die vorm van 'n redelike voorspelbare omgewmg 

en roetine in die kind se daaglikse ervaring. 

Ouerskap verg toewyding en vaardigheid van die ouers se kant af en ten 

spyte van die toewyding van ouers aan hulle kinders, is die begeleiding van 

die kind tot selfvertroue en selfbeheer ook van belang (Bornstein 1995:17; 

Miller 1990:ix; Schoeman 1987:4; Sonnekus & Ferreira 1992:240; Van 

Rensburg et al. 1994:260). 

Volwasse ontwikkeling, word in die literatuur in verskillende fases ingedeel. 

Hierdie verskillende fases word nou aangeraak en dien as verdere kriteria ten 

einde as volwassene, bestempel te word. 

2. 7 Die ontwikkeling van die volwassene 

Volwassenheid word in drie fases verdeel, te wete die jong volwassene (18 
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Jaar tot 30 jaar), middel volwassenheid (30 jaar tot 55 jaar) en laat 

volwassenheid (56 jaar en ouer). Volwasse ontwikkeling word aan die hand 

van die Psigoseksuele (Freud), Psigososiale (Erikson) en Kognitiewe (Piaget) 

teoriee bestudeer. Die tabel wat volg (kyk tabel 2.1), is 'n eie samestelling 

vanuit die literatuur (Bukatko & Daehler 1995:59; Etaugh & Rathus 

1995:45,64; Krantz 1994:22; Papalia et al. 1996:43; Young 1997:10). 

V anuit tabel 2.1 is dit duidelik dat volwassenes in staat is om standhoudende 

relasies met ander te stig. Hulle volwasse seksualiteit kan ook deur so 'n 

standhoudende relasie uitgeleef word. Indien kinders uit die verhouding 

voortgebring word, bemoei volwassenes hulle met die begeleiding van hierdie 

nuwe generasie. 

Benewens vir hierdie teoretiese uiteensetting van volwassenheid, kan daar ook 

gelet word op verdere ontwikkelingsaspekte wat kenmerkend is van vol

wassenheid. fu die konteks van hierdie studie, word volwassenheid verdeel in 

jong en middel volwassenheid. 

Jong volwassenheid (20 tot 40 jaar) is 'n tydperk wat gekenmerk word deur 

fisieke gesondheid. Volwassenes se intellektuele vermoens word meer 

kompleks gedurende hierdie tydperk van ontwikkeling en sommiges trou en 

word ouers. Gedurende hierdie tydperk maak volwassenes loopbaankeuses en 

hulle identiteit ontwikkel steeds. 

Middel volwassenheid word gekenmerk deur 'n afuame in fisieke gesondheid, 

maar wysheid en praktiese probleemoplossingsvaardighede neem gedurende 

hierdie tydperk toe. Volwassenes ervaar nou 'n dubbele verantwoordelikheid 
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vtr hulle e1e kinders, maar ook dalk vtr hulle bejaarde ouers. Hierdie fase 

word ook gekenmerk deur die lee nessindroom, waar kinders die huis verlaat 

om onafhanklik te word. Volwasse mans word gekenmerk deur meer 

ekspressief en versorgend te word, terwyl volwasse vrouens meer assertief 

word. Die volwassene se tydorientasie verander na tyd wat oor is om te leef 

(Lemme 1995:302; Papalia et al. 1996:11; Smolak 1993:41, 172). Vervolgens 

dan tabel 2.1. 

Tabel 2.1 'n Teoretiese beskouing van volwasse ontwikkeling 

Psigoseksuclc teorie Psigososiale teorie Kognitiewe teorie 

(Freud) (Erik~on) (Piaget) 

Genitale stadium I ~~~=~~~~~enoor isolnsie Gong 
I ;;:7:: ,:~::lW>'-(Puberiteit - vollvassenheid) VUI\1\'d~::)I;JU~) 

senhcid) 

Hierdie tydperk word gekenmerk I In hierdie stadium stig die volwassenc In hierdie fase kan die 

deur ryp, volwasse seksualiteit. I standhoudcndc relasies met audcr per- persoon abstrak dink, hi-

sone. Jong volwassenes weet wic hulle potcses stel en oplos. I is en het ~reeds 'n cie iden1i1eit ge- V erskcie moontlikhede kan 

I vorm. Hulle vrees dus nic dat hulle I o~k- oorweeg _ ~vord t~n . I bctrokkenhcid by ander sal lei tot 'n I emde tot probleemoplossmg 

verlies van ]mile cie iden!iteit nie. 1c kom. Godsdiens, morele 

I Indien hicrdic verhoudingstigting nie I aspekte en altematicwc 

I suksc;,-vol is nie, mag gevodens van jleefstyle kan oorweeg en 

I ~=~::i~~D~: ... 3~~~~:h:~: ::t::::·c17i:D_ 

I ~::~;~:::;~ ~::5 d::~· v::t u:~·:i::i:-

I gecvalueer word. Vohvas-

~PTlP~ ~c ool--- ~n lllPrtliP I ;:::J ~J ~1a:: ~:n ~:~:~te 
stadium ontwikkel, is liefde. dink oor hulle cie denkc. 
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Tabel 2.1 'n Teoretiese beskouing van volwasse ontwikkeling (vervolg) 

Psigosd<..suele teorie 

(Freud) 

Psigososia!e teorie 

(Eri}{SOll) 

Gencrasie tl'"enoor stagnasie I (Middel volwasscnheid) 

I Die volwassene is bcsorg oor die 

I ont\vikkeling en begeleiding van die 

I volgende generasie. Verantwoordelik-

1 ~:d:~::~~ ~~ h:~e v~~~:n~:l ::r¥:13:1 
I daarde wat deur die gemeenskap daar 

~~ ~:::: i:~a~:d~: ::w:::::s e:~: te 

voldocn nie, voel hulle persoonlik 

I verarm en kan dit lei tot selfgesen-

1 ~·e:e~·~ei~:- ~~p~~du~i~I~~it.- ~e~~:~d-

l
m:m t:n :stagmiMt:.. VII: u~:ug w aarna 

dus gewerk word, is sorg. 

Kognitiewe teorie 

(Piaget) 

Benewens vir die persoonlikheidsontwikkeling en emosionele ontwikkeling van 

die volwassene, sal die intellektuele ontwikkeling nou ondersoek word. 

2.7.1 Kognitiewe ontwikkeling van die volwassene 

Volwassenes se denke weerspieel gesofistikeerdheid, aanges1en hulle vermoens 

om komplekse inligting te prosesseer, aansienlik verbeter het. Bulle denke is 

abstrak, interproporsioneel en hipoteties-deduktief (Papalia et al. 1996:254; 

Smolak 1993:12, 95). Volwassenes beskik oor beide kognitiewe rypheid en 

ervaring en daarom is dit vir hulle moontlik om hulle ervaring toe te pas. 

Kognitiewe vordering is die resultaat van biologiese volwassenheid en ervaring. 

Hulle toon veral 'n toename in bevoegdheid om probleme in hulle e1e 

studieveld op te los, vanwee hullc gespesialiseerde kennis (Papalia et al. 

1996:243). Hulle dink integrerend en hulle vermoens om probleme op te los, 
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hou verband met die inligting wat hulle reeds tot hulle beskik:king het. Die 

vermoens van volwassenes om gefutegreerd te dink, stel hulle in staat om 

probleme van hulle kindetjare te konfronteer en te hanteer. 

Volgens Young (1997:46), is die volwassene se denke relativisties, me

essensialisties, gedifferensieerd en konstruktief. Hulle aanvaar aile moontlikhede 

wanneer hulle tot probleemoplossing moet kom. Die volwassene gebruik eie 

inisiatief en is selfskeppend. Hulle denke begryp die realiteite van ander 

persone en berei hulle sodoende voor v1r empatie en sensitiwiteit teenoor 

ander. Hulle redeneer volgens interne beginsels van geregtigheid en sorg 

(Bukatko & Daehler 1995:364). Die volwassene se vermoe tot ge'integreerde 

denke, subjektiewe interpretasie en intuisie is volgens Papalia et al. (1996:247), 

post-formele denke. Papalia et al. (1996:247) is voorts van mening dat denke 

gedurende volwassenheid, buigsaam, oop, aanpasbaar en individualisties is. Dit 

maak staat op intuisie en logika, terwyl daar in vreemde onbekende situasies 

staat gemaak word op persoonlike ervaring (Papalia et al. 1996:253). 

Wanneer die kognisie van die volwassene ondersoek word, ontstaan daar ook 

vrae rondom die aard van die volwassene se intellektuele vermoens. Daar is 

wel literatuur, wat bevestig dat die vermoens van volwassenes verswak (Lemme 

1995:138; Papalia et al. 1996:216; Smolak 1993:83). Volwasse intelligensie 

word gekenmerk deur goeie redeneer-, verbale-, probleemoplossings- en leer

vermoens asook kreatiwiteit (Bukatko & Daehler 1995:364). Tot dusver is daar 

aandag geskenk aan die kognitiewe ontwikkeling van volwassenes. 

2. 7.2 Persoonlikheidsontwikkeling van die volwassene 

Volwassenes beskik oor 'n sterk identiteit ten opsigte van hulle loopbaan - en 
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persoonlike waardes. Bulle is goed aangepas, energiek en probleemgeorienteerd 
- - - -

(Smolak 1993:111, 130). Karaktertrekke is gedurende volwassenheid gevestig 

en stabiel. Jong volwassenes is met betrekking tot hulle gedrag meer 

doelgeorienteerd en onafhanklik, maar hulle is dikwels meer rigied in hulle 

gewoontes (Miller 1990:6; Papalia et al. 1996:243). Volwassenes se gedrag IS 

dus vanwee hierdie stabiliteit redelik voorspelbaar (Smolak 1993:25). 

Die volwassene defmieer die self in terme van beginselvaste waardes. 

Kontrasterende sienings aangaande die self, word aanvaar en opgelos. 

Volwassenes herken hulleself dus binne die groter samelewing en gemtemali

seerde beginsels rig pro-sosiale gedrag (Bukatko & Daehler 1995:459, 479). Die 

volwassene se kognisie en persoonlikheid is bespreek. Die emosionele 

ontwikkeling van die volwassene volg nou as 'n verdere kriterium van 

volwassenheid. 

2.7.3 Emosionele ontwikkeling van die volwassene 

Emosies tesame met kognisie lei tot die motivering vir gedrag. Die uitdrukking 

van emosies is een van die komponente in die volwassene se lewe wat die 

meeste verandering ondergaan. Volwassenes leer elke dag nuwe reels hoe om 

hulle emosies uit te druk en dem sosialisering ontwikkel die volwassene verder 

emosioneel (Smolak 1993:117 -118). 

V olwassenes ontwikkel unieke strategiee en megamsmes om lewenskrisisse te 

hanteer. Die belangrikste meganismes om krisisse te hanteer, blyk geloof, die 

soeke na hulp, aanpassing en die uitdrukking van gevoelens te wees (Smolak 

1993:119). 
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Uit die voorafgaande bespreking blyk dit duidelik dat volwassenes oor duidelike 

kenmerke beskik, wat hulle onderskei van die kind of dan substituut-ouer. Die 

vraag ontstaan in hoe 'n mate sou hierdie kenmerke waaroor die volwassene 

beskik, by die substituut-ouer aanwesig wees. Hoe sou die afwesigheid van 

hierdie kenmerke substituut-ouers se taak bemoeilik? Eers is dit egter nodig om 

die ontwikkelingstake van die volwassene te bestudeer, alvorens die antwoorde 

op die bogenoemde vrae in hoofstuk 3 ondersoek word. 

2.8 Ontwikkelingstake van die volwassene 

Sommige jong volwassenes (18-30) begin 'n gesm en integreer die rol van 

ouerwees by hulle bestaande rolle. Daar is dus 'n toename in hulle 

werkslading, aangesien hulle verantwoordelik is vir die opvoeding van hulle 

kinders en om in die kinders se individuele behoeftes te voorsien (Lemme 

1995:277). Hierdie verandering in die gesinstruktuur en die toename in aandag 

wat aan die kinders gegee moet word, mag die man uitgesluit laat voel. 

Selfs die sosiale lewe van die gesin verander en ontspanning word om en in 

die huis gereel. Die volwassene se verantwoordelikhede strek egter verder as 

die omsien na hulle kinders. Hulle moet leer om die huis te onderhou en aile 

huishoudelike verantwoordelikhede na te kom. Dit is dan ook nou die stadium 

waar hulle hul loopbaan begin of hulle eie onderrig bevorder. Die volwassene 

ondemeem bepaalde gemeenskapsverantwoordelikhede en hulle soeke na 'n 

homogene sosiale groep duur voort. Hierdie veranderinge binne die gesin, plaas 

ook verhoogde finansiele spanning op die gesin (Lemme 1995:277; Papalia et 

al. 1996:11). 
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Die volwassene in die ouderdomsgroep 30 jaar tot 55 jaar, se take hou 

verband met die begeleiding van adolessente om gelukkige en verantwoordelike 

volwassenes te word. Gedurende volwassenheid bereik volwassenes sosiale en 

gemeenskapsverantwoordelikheid. Volwassenes het hulleself in hierdie stadium 

reeds gevestig in die beroepswereld en streef voortdurend na bevordering. 

Aktiwiteite vir vryetydsbesteding word nagevolg en beoefen. Hierdie is ook 'n 

tydperk waar volwassenes gewoonlik nader aan hulle huweliksmaats begin leef. 

Hulle aanvaar ook die veranderinge en aanpassings wat volwassenheid meebring 

(Lemme 1995:277; Smolak 1993:12-13). 

In hierdie hoofstuk is daar gekyk na die kriteria wat volwassenheid bepaal. 

Hierdie kriteria word in tabel 2.2 saamgevat en die substituut-ouer sal in 

hoofstuk 3 aan hierdie kriteria gemeet word. Die kriteria waaraan volwassenes 

geken word, is gemeet aan hulle kognitiewe -, persoonlikheids- en emosionele 

ontwikkeling. 

Om saam te vat, volwassenes beskik oor 'n vaste morele raamwerk. Hulle 

neem verantwoordelikheid vir hulle besluite en is goed aangepas in hulle 

leefwereld. Volwassenes is onafhanklik van ander, toegewyd en gemotiveerd om 

hulle doelwitte in die lewe te bereik. Hulle beskik oor gevestigde identiteite 

en aanvaar hulleself en ander. Hulle is in staat tot empatiese belewing en kan 

standhoudende relasies stig. Die volwassene leer vanwee lewenservaring 

bepaalde meganismes aan om lewenskrisisse te hanteer. Hulle is in staat om 

Ieiding te gee aan ander en vanwee hulle vermoe tot abstrakte denke, kan 

hulle verskeie moontlikhede oorweeg om tot probleemoplossing te kom. 
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Tabel 2.2 Opsomming van die kriteria van die volwassene 

Kenmerke Ontwikkeling Ontwikkelingsta- Kognitiewe Emosionele 

ke ontwikkeling ontwikkeling 

* Goed aangepas * Kan standhou- * Trou en begin * Maak gebruik * Ken die reels 

* Probleemge- dende relasies gesin van abstrakte aan die hand 

orienteerd stig * Ret nou redenering waarvan emo-

* Beskik oor sta- * Ret reeds 'n verhoogde (post-formele sie uitgedruk 

biele karakter- eie identiteit werkslading denke) word 

trekke gevorm. * Verhoogde * Kan verskeie * Beskik oor 

* Is doelge- verantwoorde- altematiewe vir aangeleerde 

orienteerd likheid jeens probleemoplos- strategiee om 

* Is onathanklik werk en gesin sing oorweeg lewenskrisisse te 

* Is soms rigied * Vestig self in * Kan komplekse hanteer 

in optrede werk en sorg inligting * Is beheersd en 

* Beskik oor vir afhanklikes prosesseer deurdag 

gerntegreerde * Dink inte-

beginsels grerend 

* Kan konstruk-

tief te werk 

gaan 

* Gebruik inisia-

tief 

(Eie samestelling) 
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2.9 Samevatting 

In hoofstuk 2 is daar gekyk na volwassenes se ontwikkeling, kriteria ten einde 

volwassenheid te bepaal, asook hulle verantwoordelikhede en pligte. Hierdie 

hoofstuk is waardevol aangesien dit die Ieser tot die besef bring in watter mate 

die kind en volwassene van mekaar verskil. Hierdie verskil tussen die 

volwassene en kind toon hoe ingewikkeld substituut-ouerskap vir die kind mag 

wees en die toename in verantwoordelikheid wat op die kind geplaas sal word. 

In tabel 2.2 word die kriteria van volwasses opgesom. Die doel van hierdie 

opsomming is om 'n vergelyking met die kriteria van kindwees maklik te laat 

geskied. In hoofstuk 3 sal gekyk word na die kind in die primere skool, 

aangesien die substituut-ouers in die studie, hulle in hierdie ontwikkelingsfase 

bevind. Daar sal gefokus word op die kind se eienskappe, ontwikkeling en 

verantwoordelikhede. 
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Hoofstuk 3: Kenmerke van die kind in die primere skool 

(substituut-ouer of sekondere opvoeder) 

3.1 lnleiding 

Die leefwereld van kinders op hulle weg na volwassenheid impliseer dikwels 

'n afhanklikheid van die volwassene. "... No children are islands unto 

themselves" (Etaugh & Rathus 1995:234), maar die kind blyk toenemend tot 

onafhanklikheid te groei, in hulle eie innerlike leefwereld (Jacobs & Vrey 

1982:14). Wat hulle aard en gedrag betref, word kinders dikwels, as 

grootmense in klein formaat beskou (Barnard 1986:11). Hierdie is egter 'n 

valse opvatting, aangesien daar belangrike verskille tussen die kind en 

volwassene bestaan. 

Substituut-ouers is nog kinders en nie-volwasse, maar neem reeds die 

verantwoordelikheid as sekondere opvoeder op hulleself. In die vorige hoofstuk 

is die volwassene bestudeer, maar in hierdie hoofstuk val die klem op primere 

skoolkinders, hulle eienskappe en ontwikkeling. Die ontwikkeling van hierdie 

kinders sal insluit hulle kognitiewe, persoonlikheids, taal, sosiale en emosionele 

ontwikkeling. Alvorens daar egter gekyk word na die genoemde eienskappe en 

ontwikkeling van kinders, is dit eers nodig om substituut-ouerskap weer toe te 

lig. 

Gedurende die middelkinderjare, mag 'n sibbe-versorgingseenheid ontwikkel, wat 

'n intense lojaliteit tussen die kinders aanmoedig (Freeman 1993 :7). Hierdie 

intense lojaliteit is 'n gewilligheid en praktiese deurdringende omgee van die 

een kind vir die ander (Bank & Kahn 1982:14; Buhrmeister & Furman 

1987:1114). Met die kind as substituut-ouer word dus bedoel, 'n kind wat as 
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voltydse ouer optree, wat bekommerd is oor die totale welsyn van een of meer 

kinders binne die gesin en wat baie min of geen toesig of hulp van bevoegde 

ouers kry nie (Zukow-Goldring 1995: 177; kyk 1.6.1). 

Indien die ouers onbetrokke is en ouer kinders gewillig is om die rol van 

substituut-ouers in te neem, ontstaan die vraag of kinders as versorgers, 

opvoeders en nie-volwassenes, gereed en geslaagd sal wees, in hulle hulp

verlening aan hulle broers of susters. In die konteks van hierdie studie, is 

substituut-ouers, kinders in die primere skool. Bulle is nog self besig om tot 

volwassenheid te ontwikkel en moet alreeds die verantwoordelikheid vir ander, 

op hulle neem. Nou volg 'n omslaywing van die begrip kind. 

3.2 Omskrywing van die begrip kind 

Volwassewordende verwys na die nog-nie-volwassene of kind. Volgens die 

outeurs Van Rensburg et al. (1994:41) " ... is die kind volkome geregtig daarop 

om kind te wees, maar hy het geen reg om kind te bly nie". Kinders is 

persone wat hulleself in die ontwikkelingsperiode van kleinkindertyd tot 

puberiteit bevind (Etaugh & Rathus 1995:4). 

Volgens die Verklarende handwoordeboek van die Afrikaanse taal (1992:553), 

is 'n kind "'n jong onvolwasse menslike wese". Die Beknopte verklarende 

woordeboek (1976:227) beskou die kind as 'n "onervare persoon". In die 

Reader's Digest great Encyclopaedic dictionary (1964:34), word die kind 

omslayf, as 'n "boy or girl, below the age of puberty". Die kind of substituut

ouer, waama in die konteks van hierdie studie vetwys word, is die laerskool

kind, met 'n kronologiese ouderdom van twaalf jaar. Twaalfjarige kinders 

bevind hulle dus in die middelkinderjare. Die middelkinderjare is die stadirnn 
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waar kinders aanpas by die lewe buite die gesm en veral ten opsigte van die 

skool. 

Aangesien daar in die studie slegs gelet sal word op die substituut -ouer in die 

primere skoolfase, is dit noodsaaklik om te kyk wat die verwagtings is wat aan 

hierdie kind in die onderskeie ontwik:kelingstadia gestel word. Benewens vir 

groei wat by die kind plaasvind, wat met genoegsame steun en aanmoediging 

van die ouers se kant af behoort te geskied, moet die substituut-ouer nou ook 

konsentreer op ander gesinslede se ontwikkeling en behoeftes. Die kinders 

waarvoor substituut-ouers in die konteks van die studie die verantwoordelikheid 

dra, is hoofsaaklik laerskoolkinders of voorskoolse kinders. Ten einde die 

substituut-ouer as laerskoolkind, maar ook as versorger van ander laerskool- of 

selfs voorskoolse kinders, te leer ken, word nou gelet op die eienskappe van 

die laerskoolkind. 

3.3 Eienskappe van die laerskoolkind 

Laerskoolkinders bevind hulle wat ouderdom betref in die middel kinderjare. 

Die tydperk word gekenmerk deur die aanleer van nuwe motoriese vaardighede. 

Die verbeterde vermoens ten opsigte van fYn - en grof motoriese vaardighede 

reflekteer die kinders se fisieke ryping, wat veranderinge in hulle liggaams

grootte, -proporsie, -krag en uithouvermoe impliseer. Persoonlikheidseienskappe 

soos deursettingsvermoe en selfvertroue is aan die orde van die dag. Die 

laerskoolkind verskil ook van ander kinders, wat betref hulle denkwyse en taal 

(Bukatko & Daehler 1995:600, 526; Etaugh & Rathus 1995:380; Miller 

1990:93). 

Met skooltoetrede begin kinders die weg betree waarlangs volwassewording 

geskied. Skooltoetrede venuim kinders se leefwereld en word vir hulle 'n nuwe 
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lewenswyse. 

Ten spyte van die feit dat die kind buite die huis in die skool formele 

onderrig ontvang, bly . die kind steeds gesinskind. Die kwaliteit van die 

gesinsopvoeding tuis bepaal die sukses waarmee hulle die pad deur die skool 

loop. Die kind met selfvertroue openbaar makliker 'n waaghouding wat die 

sosialiseringsproses op skool bespoedig (Bukatko & Daehler 1995:600, 526; 

Etaugh & Rathus 1995:380; Miller 1990:93). 

Teen die ouderdom van agt tot twaalf jaar, het kinders reeds 'n hoe mate van 

selfstandigheid bereik, sodat hulle toegerus is en toenemend toegerus raak om 

die wereld te eksploreer. Hulle ontdekkingstogte dra 'n sterk avontuurlustige 

karakter (Miller 1990:92). Die were1d van die natuur spreek nou sterker tot 

kinders as die wereld van verhoudinge en gevoel. Hulle begin nou al hoe meer 

die oorsaaklikheid van sake ontdek en hulle grootste belangstelling op hierdie 

stadium is om te ontdek hoe dinge werk 

Die kind is 'n persoon in eie reg. Hulle wil self kies waarmee en waarby 

hulle betrokke is. Kinders se kennis aangaande die wereld rondom hulle, stel 

hulle in staat om daarby betrokke te raak, sou hulle daarna voel. Die keuses 

wat kinders maak, weerspieel hulle uniekheid en deur hierdie uniekheid 

demonstreer hulle aan ander wie hulle is (Miller 1990:33; Stock et al. 

1989:719). 

Kinders is in staat om by hulle wereld betrokke te raak vanwee die kennis 

waaroor hulle aangaande die wereld beskik, maar kinders beskik nie oor hierdie 

kennis wanneer hulle die wereld binnekom nie. Kinders word in die wereld 
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gebring as normloos, taalloos, sedelik - en sosiaal hulpeloos. Ten spyte van 

hierdie hulpeloosheid waardeur kinders gekenmerk word, berei hulle vir hulself 

'n eie leefwereld voor, waaraan hulle betekenis gee. Die substituut-ouer benodig 

steun ten einde aan ander steun te kan verleen. Kinders is deurgaans betrokke 

by ander in hulle omgewing. Deur hierdie betrokkenheid by ander, leer kinders 

hulleself ken. 

Kinders is oop vir hulle leefwereld. Hulle kan nuwe waardes ontdek, nuwe 

betekenisse toeken en is sodoende voorbereid om in situasies met vertroue op 

te tree (Miller 1990:98; Smetana 1997:53; Wood, Bruner & Ross 1974:94). 

Kinders ontwikkel gewetes en word bewus van hierdie gewete indien hulle 

'n norm oortree bet Dit lei tot skuldgevoelens en ongemak. Kinders kom dan 

weer tot 'n vergelyk met hulle gewete deur te probeer vergoed waar hulle 

oortree bet Kinders kan waardes erken en verwesenlik. Laasgenoemde doen 

kinders deur betrokke te raak, betekenis te gee, te belewe en uiteindelik 

hierdie waardes hulle eie te maak. Vanwee die feit dat substituut-ouers dus 

in staat sal wees om te onderskei tussen wat reg en verkeerd is, sal hulle 

die jonger gesinslede waarvoor hulle verantwoordelik is, kan begelei tot 

normatiewe ontwikkeling (Kochanska & Thompson 1997:53; Krantz 1994:393). 

Die aard van substituut-ouers se betekenisgewing aan hulle leefwereld, sal hulle 

belewing en uiteindelike betrokkenheid daarby bemvloed. Negatiewe belewing 

van hulle rol as substituut-ouers mag hulle gerigtheid en betrokkenheid daarby 

versk.raal. 
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Uit die bogenoemde bespreking blyk dit duide1ik dat kinders uniek is. Een 

met 'n definitiewe wil, die wil om iemand te word. Hulle het 'n eiesoortige 

persoonlikheid wat hulle graag wil blootle. Die senior primere skoolkind, is 

avontuurlustig, beskik oor deursettingsvermoe en selfvertroue. Hulle is realisties 

en saakingesteld. Voorts raak hulle identiteit ook gedurende hierdie ontwik

kelingsfase gevestig. Benewens vir hierdie eiesoortige kenmerke van kinders, 

blyk 'n ondersoek na bulle denke, taal-, gedrags-, sosiale, en emosionele 

ontwikkeling ook van belang te wees, ten einde substituut-ouers te kan 

verstaan. 

Daar gaan nou gelet word op die ontwikkeling van die laerskoolkind 

3.4 Ontwikkeling van die laerskoolkind 

In die tydperk van ongeveer 6-12 jaar, bevind kinders hulle in die primere 

skool. Vrey (1979:61) sien die ontwikkelingstake van die primere kind soos 

volg: 

1. bemeestering van fisieke vaardighede 

n. vorming van gesonde verhoudings met die self 

111. leer om met maats oor die weg te kom 

1v. aanleer van 'n toepaslike geslagsrol 

v. bemeestering van basiese akademiese vaardighede 

vi. aanleer van alledaagse begrippe 

Vll. vorming van gewete, sedelikheid en 'n waardeskaal 

vm. bestendigheid en persoonlike onafhanklikheid 

IX. ontwikkeling van houdings teenoor sosiale groepe en instansies 

x. vorming van die selfkonsep 
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Kindwees kan aan meer as net die bogenoemde ontwikkelingstake gelyk 

gestel word. Die ontwikkeling van die laerskoolkind kan aan die hand van 

drie teoriee besigtig word (kyk tabel 3.1 ). Hierdie tabel is 'n eie samestelling 

soos geneem vanuit die literatuur (Bukatko & Daehler 1995:51; De Fries, 

Plomin & Fulker 1994:xvii; Etaugh & Rathus 1995:64; Krantz 1994:22; 

Papalia et al. 1996:43). 

Die tabel toon dat die tydperk vanaf 7-12 jaar, 'n tydperk vir die aanleer van 

vaardighede is. Die kind is in staat om logies te redeneer en verskeie 

moontlikhede te oorweeg ten einde tot probleemoplossing te kom. 

Benewens vir die bogenoemde teoretiese uitgangspunte, is dit steeds nodig 

om die laerskoolkind se ontwikkeling, verder te ondersoek. Die kognitiewe, 

persoonlikheids-, taal- sosiale en emosionele ontwikkeling van die kind sal nou 

volg. 

3.4.1 Kognitiewe ontwikkeling van die laerskoolkind 

Gedurende laerskoolfase, kan kinders gelyktydig oor 'n aktiwiteit en die 

aktiwiteit se terugwerkende ak:sie redeneer. Hulle is dus in staat om emge 

aktiwiteit te neutraliseer. Konkrete operasies stel die kind in staat om 

omkeerbaar te redeneer, persepsie te desentraliseer en minder egosentries te . 

wees. Kinders beskik wel oor goeie kognitiewe vermoens op hierdie stadium, 

maar hulle beskik steeds oor 'n beperkte vermoe om inligting te prosesseer. 

Kinders se aandag raak selektief en die gebruikmaking van afleidings as 

strategie word uitgewis (Etaugh & Rathus 1995:478; Krantz 1994:395). 
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Tabel 3.1 'n Teoretiese beskouing van kinderontwikkeling 

Psigoseksuele teorie 

(Freud) 

Latente stadium 

(6 jaar tot puberteit) 

In bierdie stadium CJ:Vaar die 

kind rdatiewe ka!mtc, in ver-

gelyking met die vorige 

stadia. 

I 

Psigososiale teorie 

(Erikson) 

industrie teenoor 

minderwaardigbeid 

(6 jaar tot puberteit) 

Gedurende hierdie tydperk moet 

l<inders vaardighcde annleer wa! 

deur die samelewing van bulle 

verwag word en bou aan ver

houdings met ander. Dit is 

egter van groat bela..tg dat 

kinders moet voel dat bulle be-

voeg is en wel oor die nodige 

vaardighede beskik. Indien 

hierdie vaardighede nie aangeleer 

word nie, mag die kind gevoe

lens van minderwaardigheid 

beleef. 
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Kognitiewe teorie 

(Piaget) 

I 
Konkreet operasioneei 

(7 jaar tot 12 jaar) 

I Die kind is gefok<Is op die hier 

en nou en ka..11 problcme op 

llogiese wyse oplos. Logiese 

I redenering geskied ook ten 

I opsigte van objekte en ver-

houdffigs. Kinders in hierdie 

denkfase word nie meer gekul 

deur die voorkoms van objekte I 
I ::et:u~::e:t:~:sd:a:::ti~:i~ ,' 

of karaktertrekke van 'n objek 

kan verandcr nie. 

Formeei operasioncei 

(11 jaar en ouer) 

Kinders in hierdie fase, se denke 

is abstrak en aile moontlikbede 

kan as oplossing oorweeg word. 

Hulle din!,: oor Godsdiens, mo

l rele aspekte en kan selfs alter

! natiewe lewenstyle oorweeg. 



Die tipe tegnieke wat kinders gebruik, is herhaling ten einde te onthou, 

organisering ten einde konseptuele verhoudings te onthou en toe te pas. 

Verwerking, as tegniek word aangewend om assosiasies tussen items te vorm 

(Etaugh & Rathus 1995:478; Krantz 1994:395, 433). 

Gedurende die fase ontwikkel kinders 'n bedrewendheid in die rigting waarin 

hulle belangstel. Hierdie bedrewendheid vereis 'n uitgebreide kennissisteem. Die 

kinders weet nie net meer nie, maar hulle dink ook beter. 

Volgens studies wat aangaande metakognisie gedoen is, kan kinders self 

beplanning doen, organiseer en strategiee selekteer ten einde tot probleem

oplossing te kom. Metakognitiewe ontwikkeling sluit in hulpverlening aan ander. 

Skoolgaande leerlinge beskik oor die vermoe om situasies weer voor hulle 

geestesoog af te speel. Met behulp van hierdie tegniek word hulle in staat 

gestel om ervanngs logies en versigtig te evalueer en daaruit te leer. 

Inkonsekwenthede en gapings in logika word vinnig bespeur. So-ook word 

diskrepanse in volwassenes se gedrag vinnig bevraagteken. Vanwee die kinders 

se vermoe om logies te dink, kan hulle vrae met die gebruik van hulle eie 

rasionele denke beantwoord. 'n Voorbeeld hiervan is wanneer ouers bulle 

kinders belet om baie soetigheid te eet en hulle vermaan dat hulle tande sleg 

sal word. Kinders se antwoord hierop is dat hulle hul tande elke keer sal 

borsel, nadat hulle lekkers geeet het (Foot et al. 1990:6, 264; Miller 1990:93). 

Die kind in die middelfase se redenering ontwikkel van onlogiese tot meer 

logiese en sistematiese redenering van die konkreet operasionele fase. Kinders 

dink intu'itie( hulle kan konservasieprobleme oplos sonder om hulle wyse van 
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redenering te verduidelik. Die kind blyk ook meer oop te wees vir idees en 

ervaring (Krantz 1994:434; Miller 1990:6). 

Kinders beskik nou oor die vermoe om hulle te distansieer van sake en om 

met saaklike, objektiewe feitlikhede te verwerk. Die kind kan nou toenemend 

oor sake praat sonder om daarby betrokke te raak. 

Die kind ontwikkel 'n aanvoeling van en begrip vir samehang en verband. 'n 

Goeie begrip van kousaliteit ontwikkel en dit stel die kind in staat om 

huidige gebeure aan die hand van voorafgaande gebeurtenisse te verklaar. Die 

kind begin analogies dink, maar sal dikwels nog foutiewe gevolgtrekkings en 

toepassings maak. Die laerskoolkind se leervoltrekking, is grootliks pre

kognitie:t: sterk subjektief gekleurd en nog sterk konkreet aanskoulik gebonde. 

Die laerskoolkind, klassifiseer as ordening van die werklikheid, volgens steeds 

moeiliker kriteria en versamel graag allerlei dinge om reekse of klasse te 

vorm (Azmitia & Hesser 1993:435; Meadows 1993:69; Sonnekus & Ferreira 

1992:243). 

Noudat daar gekyk is na die kognitiewe ontwikkeling van kinders kan ook 

gelet word op intelligensie, wat deel uitmaak van die kognisie van kinders. 

lntelligensie word in verskillende ontwikkelingsfases aan verskillende 

vaardighede gemeet. By die kind in die middelkinderjare, word dit gemeet aan 

sy verbale-, redeneer- en leervermoens, probleemoplossing en kreatiwiteit 

(Bukatko & Daehler 1995:364). 
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3.4.2 Persoonlikheid van die laerskoolkind 

Ten opsigte van die persoonlikheid van die laerskoolkind, kan genoem word 

dat dit grootliks as ongedifferensieerd beskryf kan word. Die laerskoolkind is 

nog geneig om met hulle hele wese in 'n situasie op te tree, wat daartoe lei 

dat die kind as impulsief bestempel word. In hierdie stadium sukkel hulle om 

beheer oor hulle denke, wil en gevoel as onderskeibare eenhede, nit te oefen. 

Kinders staan betreklik kTitiekloos teenoor hulleself, hulle prestasies en 

opvoeders (Miller 1990: 103). 

Skoo1gaande leerlinge se gedrag word nie maklik ekstem gemanipuleer me, 

maar innerlike kontrole hou kinders in toom, aangesien hulle graag 

kooperatiewe groepslede wil wees. Dit is uiters belangrik vir kinders dat hulle 

regverdig behandel word. Laerskoolkinders is ook taamlik vergewensgesind, 

mits hulle voel dat hulle aanvaar word en daar begrip vir hulle bestaan is. 

Hulle beskik ook oor 'n sterk behoefte om aan 'n groep te behoort en geliefd 

te wees onder vriende. Skoolgaande kinders maak gereeld foute, maar is trots 

op hulle prestasies en slaag ook nou meer geredelik daarin om hulle emosies 

te beheer. Kinders bekommer hulle nie veel oor emstige lewensprobleme nie 

en hulle kan dus oorwegend as optimisties beskryf word (Miller 1990:103). 

Freud en Erikson is van menmg dat kinders in hierdie stadium van 

ontwikkeling aandag skenk aan die ontwikkeling van hulle kognitiewe- en 

sosiale vaardighede. Die sosiale leerteorie toon dat kinders in hierdie fase, 

minder afhanklik is van eksteme belonings en straf en in staat is om hulle 

eie gedrag te reguleer (Bukatko & Daehler 1995:437; Etaugh & Rathus 

1995:478; Maccoby 1980:54). 
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Kinders se sosiale kognisie, met ander woorde hulle begrip van die 

verhouding tussen hulleself en ander, stel hulle in staat om 'n ander persoon 

se kant van 'n saak te begryp. Kinders definieer hulleself in terme van 

abstrakte konsepte soos motiewe en eie oortuigings. Die selfkonsep raak nou 

meer gedifierensieerd en die gevoel van eie waarde neem af (Bukatko & 

Daehler 1995:482; Etaugh & Rathus 1995:450). 

Kinders se vrienskappe verander van kortstondige interaksies met hulle 

portuurs, tot interaksies wat gekenmerk word deur intimiteit, lojaliteit en 

mededeelsaamheid. Die kinders is nou meer geneig om betrokke te raak by 

dieselfde geslag maats wat hulle belangstellings deel. 'n Verdere kenmerk van 

kinders is dat hulle meer beheer neem oor hulle eie gedrag en dat hulle 

ouers hulle gedrag minder beheer en reguleer (Bukatko & Daehler 1995:482; 

Etaugh & Rathus 1995:450). Vervolgens word gelet op die taalontwikkeling 

van kinders. 

3.4.3 Taalontwikkeling van die laerskoolkind 

Laerskoolkinders is genoeglike gespreksvoerders en kan outoritere figure maklik 

uitdaag, vanwee hulle uitgebreide woordeskat. Die kinders is ook in staat om 

met aandag te luister en toepaslike antwoorde op vrae te gee (Miller 1990:93). 

Kinders se taal verbeter, hulle woordeskat brei uit en hulle kan verbindings

woorde gebruik (Etaugh & Rathus 1995:95). Die toenemende realiteitsinstelling 

van die kind is moontlik, deurdat die kind die taal al hoe meer en meer 

bemeester en die werklikheid kan bevra. 
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Laerskoolkinders se verhoogde kommunikasievermoe, stel hulle ook in staat om 

verhoudings met diegene om hulle uit te brei. Dit gee aanleiding daartoe dat 

kinders dan ook op meer teneine begelei kan word tot ken en verstaan. 

Benewens vir kinders se verhoogde kommunikasievermoens raak die kind se 

tydsbegrip nou meer horlosie- en kalendergebonde. Bulle slaag ook nou daarin 

om vir hulleself voorstellings te kan maak van sake en gebeurtenisse wat deur 

die gesproke en geskrewe woord tot hulle kom. Die kinderlike snaaksighede, 

begin om meer diepte te kry en die tekens van egte humorsin en ironie raak 

nou sigbaar (Bryant & Litman 1987:194). 

3.4.4 Sosiale en emosionele ontwikkeling van die laerskoolkind 

Die aard van emos1es verskil me by die kind en volwassene me. Beide 

ervaar aangename en onaangename gevoelens, haat-liefue, vrees-jaloesie, woede 

en ander emosies. Aanvanklik is die prikkels wat die kind se emosies opwek 

nog beperk Namate kinders egter ouer word, leer hulle dat sekere voorwerpe 

of situasies vir hulle onaangenaamheid inhou en dien hierdie situasies as 

prikkels vir die opwekking van hulle emosies. 

Emosies soos vrees, droefheid en teneergedruktheid duur gewoonlik nie lank 

voort nie. Kinders kan egter ook wat hierdie emosies betref, baie maklik 

getroos word of tot bedaring gebring word. Laerskoolkinders is ook taamlik 

vergewensgesind, mits hulle voel dat hulle aanvaar word en daar begrip vir 

hulle is (Maccoby 1980:54). 
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Deur ondervinding verdwyn die emosionele reaksie indien die kind meer 

daarvan weet. Gebrek aan kennis laat kinders geen reaksie toon by die sien 

van byvoorbeeld 'n gevaarlike voorwerp soos 'n vuurwapen nie (Du T oit & 

Kruger 1991:75). 

Kinders reageer met hulle hele wese by die ervanng van 'n prikkel. Daar 

blyk ook geen beheer oor die reaksie te wees nie. Hierdie reaksie kom 

onmiddellik te voorskyn. Emosies is by kinders van korte duur en wissel 

mekaar vinnig af. Aangesien kinders onmiddellik uiting gee aan hulle 

gevoelens word dit nie opgekrop nie (Stock et al. 1989:718). 

Spanning verbonde aan die emos1e kan dus me verhoog word me. By 

volwassenes is gedrag in ooreenstemming met aanvaarbare sosiale gedrag. Die 

volwassene blyk dus meer beheersd en deurdag te wees wanneer dit kom by 

die uiting van emosies. Die volwassene slaag ook daarin om emosies tydelik 

of permanent uit te stel. Kinderlike emos1es is van korte duur, intens, 

oppervlakkig en veranderlik (Bamard 1986: 122). 

Benewens vir hierdie emosies van kinders is kennis aangaande hulle maats ook 

van belang. Die senior primere skoolkind raak selektief in die soeke na maats 

en leer vinnig hoe om sosiale inligting te verwerk ten einde sosiale probleme 

op te los. Soos kinders se sosiaal kognitiewe vermoens verbeter, raak hulle 

meer bedrewe daarin om die uitwerking van hulle gedrag op ander te verstaan 

(Krantz 1994:436). 

Laerskoolkinders IS ook ten spyte van hulle betrokkenheid by hulle 

portuurgroepe dik:wels in mense se persoonlike sake ge'interesseerd. Kinders het 
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egter nog nie die sosiale gevoeligheid om te weet wanneer hulle me 

opmerkings behoort te maak of vrae behoort te vra oor persoonlike 

aangeleenthede nie. Die kind speel graag by en met maats en heelwat 

ervaringe en gevoelens word gedeel (Dobson 1987:89). 

Die toenemende affektiewe ordening van kinders hied die nodige voorwaardes 

vir egte gewetensontwikkeling. Die kind kry 'n begrip en gevoel vir wat reg 

en verkeerd, goed of kwaad en mooi en lelik is. Kinders wil graag duidelike 

reels he van wat hulle mag en nie mag nie. Hulle verstaan dikwels nie 

waarom hierdie gedrag en grootmensreels bestaan nie. 

Norme en waardes moet 'n meer konkrete inhoud he, om vir hulle makliker 

toeganklik te wees. Die kind kan egter dikwels nie die norm oordra na of 

herken in ander situasies nie en is daarom nog onbetroubaar op sedelike vlak. 

Laerskoolkinders lewer maklik kritiek volgens hulle eie waarde-oordele en hulle 

kan ander taamlik kras veroordeel en verwerp. Op hierdie gebied het hulle nog 

baie hulp en leiding nodig (Dobson 1987:90). 

Dit is duidelik uit die voorafgaande bespreking dat kinders wat hulle 

ontwikkeling betre:( verskil van die volwassene (kyk tabel 2.2). Van wee kinders 

se impulsiwiteit, groter afhanklikheid van volwassenes, egosentrisiteit en 

wisselvallige emosies, mag kinders die eise wat hulle taak as substituut-ouers 

aan hulle stel, negatief beleef. Dit blyk egter of kinders wel kognitief, sosiaal 

en wat taalontwikkeling betre:( in staat sal wees om hulp te verleen aan hulle 

jonger sibbe. Kyk ook na tabel 3.2, vir 'n samevatting van die eienskappe van 

kindwees. 
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Tabel 3.2 Samevatting van die eienskappe van kindwees 

Ontwikkeling 

I 
* Die kind is nog afhanklik van u1e vorwassene v1r Steun en bcgeleiding. I 
* Die kind beskik oor deurseltingsvermoe, selfVertroue, en IS optimisties. 

I

I * Die kind raak toenemend sclfstandig, en is realislies. 

* Kinders mag soms impulsief wees, maar poog tog om hulle eie gedrag le 

I reguieer. 

* Die kind mag kritiekloos wees. 

I
I * Die kind toon 'n 1oenemende mate van empatie teeuoor ander en IS 

vergewensgesind. 

'I ** 
Die ontwikkeling van die kind word gekenmerk deur 'n groter kalmte. 

Hulie iecr nuwe vaardighede aan. 

* Die kind fokus op die hier en non van aspekte. 

* Die kind is in staat tot logiese en abstrakte redeneriug. 

OntwikkeJingstake l * Fisieke vaardighcde van die kind verbetcr. 

Kognitiewe 

ontwikkeling 

Taalontwikkeling 

Sosiale 

ontwikkeling 

I : Bulle geslagsrolidentiteite word vasgelC. 

I

I **. ::~: ::~et:u~:~~~k:; e~~~:ie:a:kvaarilighede. 
toencmend ona:fhanklik. 

I * Die kind is mecr konkreet gebonde. I * Hnlle toon 'n toenemende vermoe om te beplan en te organiSeer. 

I 
* Die kind is in staat om rueer inligting as voorheen te prosesseer. 

* Bulle aandagtoespitsing is mecr selek1ief as voorheen. 

I * Hullc is ve11roud met die strategiec om inligting te memoriseer. 

* Hulle IS in staat tot hulpverlening aan ander. 

* Hulle 1s objektief en toon toenemende begrip vir aangcleenthede. 

* Die kind se intelligensic word gckenmcrk dcur verbale-, redeneer-, en 

lccrvermoens, asook probleemoplossing en kreatiwiteit. 

* Die kind beskik oor 'n uitgebrcide woordeskat 

* en verbcterdc kommunikasievermoc. 

* Kinders is bewus van die invloed van hulle gedrag op ander kinders. 

* Die kind is cgter nie gcvoelig ten opsigte van aanvaarbarc gcdrag nie. 

62 



Tabel 3.2 

Emosiouele 

ontwikkeling 

Samevatting van die eienskappe van kindwees (vervolg) 

I * Die kind is vcrgewensges.ind. I * Bulle emosies ·wissel mckaar viimig af en is van korte duur. 

I * Kinders krop nie hullc emosies op-nie. 

Hierdie tabel is 'n eie samestelbng vanuit die literatuur en vat die eienskappe 

van kinders saam. 

3. 5 Samevatting 

Die inligting wat in hoofstuk 3, aangaande die ontwikkeling van laerskool

kinders bekom is, dra by tot die ondersoek na die probleemstelling, aangesten 

hierdie inligting die grondslag le vir die verstaan van substituut-ouers. 

Substituut-ouers bevind hulle wat hulle ontwikkeling betref in hierdie stadium. 

Deur te let op kinders, hulle kenmerke en vermoens, kan postulate gestel word 

oor hoe substituut-ouers, wat nog kinders is, hulle take gaan uitvoer en hoe 

suksesvol hulle in die uitvoering van hulle take sal wees. 

In hoofstuk 4 sal daar gekyk word na die betekenisgewing, betrokkenheid en 

belewing van die kind, waarna 'n vergelyking tussen die kind en volwassene 

gemaak sal word. 'n Vergelyking van die kind (substituut-ouer) en die 

volwassene (ouer), sal die navorser in staat stel om te sien waar die substituut

ouer, as ouer mag tekort skiet. 
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Hoofstuk 4: Substituut-ouers se belewing van bulle taak 

4.1 Inleiding 

Kinders is me enkelinge wat ge'isoleerd staan m hulle e1e leefwerelde me. 

Hulle is unieke individue, in 'n wereld van relasies met objekte en idees, 

ander individue en hulleself Die aard van hulle relasies met persone en dinge 

in hulle leefwereld gee betekenis aan hulle bestaan. Die betekenis wat die 

kind heg aan hierdie relasies, bemvloed nie net hulle gedrag, denke en gevoel 

nie, maar ook hulle bereidheid om in die toekoms by mense en dinge 

betrokke te raak Substituut-ouers bevind hulleself in 'n leefwereld wat verskil 

van die leefwereld van hulle portuurgroep. Die blootstelling wat hulle as 

primere skoolkinders, aan die groot-mens-wereld kry, verruim hulle leefwereld 

en verseker 'n eiesoortige betekenisgewing daaraan. Hierdie eiesoortige 

betekenisgewing aan hulle leefwereld, hulle betrokkenheid daarby en hoe hulle 

dit beleef~ word nie in die literatuur gevind nie. Dit noop die navorser om 

sekere afleidings te maak en as postulate te stel wat dan in hoofstuk 6, 

ondersoek sal word. 

Kinders se aanvanklike ervaring van hulleself ontstaan uit hulle relasies met 

ander. Deurdat kinders, liggaamlik en psigies ontwikkel en die leerhandeling 

voltrek, kom bulle tot selfontplooiing. Hierdie ontplooiing stel kinders in staat 

om toereikende relasies te stig en aan te pas by hulle omgewing. Toereikende 

aanpassing lei tot selfaktualisering en harmonieuse relasies tussen kinders en 

die verskillende aspekte van hulle leefwereld. Die verwesenliking van 

toereikende aanpassing is gelee in die selfaktualisering van die kind. 

Selfaktualisering hou volgens Hurlock (1975:2) verband met 'n kind se 

innerlike vermoens en die mate waarin hulp verleen word aan die kind. 
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Substituut-ouers bet vanwee die omstandighede waarm hulle bulself bevind, 

unieke blootstelling en betree met hierdie eie besit die leefurereld van ander. 

Hierdie unieke ervaringsbesit het uiteraard 'n invloed op hulle relasievorming 

met mense en dinge. Die aard van die relasies wat in substituut-ouers se 

leefwereld gestig word, hou verband met hulle wyse van belewing, 

betekenisgewing, en betrokkenheid by situasies en gebeure in hulle leefwereld. 

In hierdie hoofstuk sal betekenisgewing, betrokkenheid, belewing en 

relasievorming bespreek word. Die wyse waarop hierdie essensies hydra tot 

die totstandkoming van die seltkonsep en moontlike selfaktualisering, sal ook 

deel van die hoofstuk uitrnaak. Ten slotte word die volwassene en kind met 

mekaar vergelyk ten einde te bepaal of kinders opgewasse is vir hulle taak 

as substituut-ouers. 

Hierdie essens1es te wete betekenisgewing, betrokkenheid en belewing kan 

slegs geskied indien 'n bepaalde relasie gestig word met 'n idee, objek of 

persoon. 

4.2 Relasievorming 

Deurdat kinders betekenis toeken aan alles in bulle wereld, kan bulle bulself 

orienteer en relasies vestig met dit waaraan hulle betekenis gee. Soos reeds 

genoem, sluit betekenisgewing, kognitiewe en affektiewe ko~ponente in. Aan 

die hand van die kennis waaroor kinders dus aangaande 'n bepaalde aspek 

beskik, sal hulle bulself orienteer om daarby betrokke te raak al dan nie. Die 

kwaliteit van betrokkenheid sal dus bepaal word aan die hand van hoe hulle 
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die situasie beleef. Kinders kan dus desnoods aangetrokke voel tot dit 

waaraan hulle betekenis gegee het, of daarvan afgestoot voel. Hulle kan dus 

toenadering daartoe nastreef of die aspek of situasie vetmy. Die wyse waarop 

kinders dus gevoelens van droefheid, vreugde of aggressie mag beleet: sal 

uiteindelik die kwaliteit van hulle relasies bepaal (Jacobs 1980:26, 27 en 29; 

Urbani 1980:33). 

Dit is binne die gesin waar hierdie relasies aanvanklik uitgeleef word en dit 

is die gesinsklimaat wat binne die gesin bestaan, wat kinders gemaklik laat 

voel, maar ook veilig om hulself bloot te le. 

Die onvoorwaardelike aanvaarding van kinders deur hulle ouers, laat kinders 

besef dat hulle geliefd is. Souder hierdie toegeneentheid, toenadering en 

selfopoffering van die ouers, mag die kind verwerp voel. Ouers se 

gemoeidheid met hulle kinders stel die ouers in staat om kinders te leer ken 

- hulle belewinge van rusteloosheid, opstandigheid of ontevredenheid word aan 

ouers oorgedra vanwee hulle insig en kennis aangaande die kind (Me 

Gillicuddy-De List & Sigel 1995:339). 

Indien ouers hulle kinders ken en liefhet, sal die ouer ook vir die kind sorg. 

Kinders se vreugde en leed word gedeel met die ouer en so raak kinders 

seker dat hulle saak maak. Deurdat ouers hulle kinders aanvaar en liefhet, 

respekteer die ouer ook die kind se menswees. 

Hierdie belofte wat ouers maak impliseer vertroue tussen die kind en ouer. 
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Sonder vertroue is daar geen liefde nie. Vertroue ontstaan vanwee die moeder 

se voortdurende voorsiening in en aan die kind se behoeftes. Moeders se 

vertroue en geloof in hulle kinders, laat kinders hulleself ook vertrou. 

Tussen die kind en ouer bestaan daar in ideale omstandighede, egte liefde, 

sorg, vertroue en kennis, wat voortdurend aan mekaar gekommunikeer moet 

word. Gevoelens moet so oorgedra word dat almal presies verstaan wat 

bedoel word. Eerlikheid is 'n voorwaarde ten einde kommunikasie en 

opvoeding te laat geskied. Die kennis waaroor kinders aangaande hulleself 

beskik, stel hulle in staat om selfidentiteite te vorm. 

Selfidentiteitsvorming geskied slegs indien die kind betrokke is en betekenis 

gee aan die self as subjek en objek Die kognitiewe dimensie van die 

selfidentiteit stel die kind in staat om 'n selfbeeld te vorm. Vir kinders om 

identiteite te kan aanneem, moet hulle kan identifiseer met bepaalde attribute. 

Hierdie identifisering geskied hoofsaaklik onbewustelik Kinders sal daama 

streef om die verskil tussen hulle selfbeeld ( soos hulle is) en hulle 

ideaalbeeld (soos hulle wil wees) op te hef. Betekenisgewing, betrokkenheid 

en belewing speel 'n baie belangrike rol in identiteitsontwikkeling. Kinders 

se houdings en opvattings omtrent hulleself sal lei tot die vestiging van hulle 

selfkonsep (Barnard & Martel 1995:9; Papalia et al. 1996:407). 

Kinders se evaluering van hulle kenmerke en vennoens en die uiteindelike 

vergelyking daarvan met die kenmerke en vermoens van hulle portuurgroep, 

sal lei tot 'n ervaring wat positief of negatief mag wees. Daar sal nou gelet 

word na die wyse waarop betekenisgewing geskied. 

67 



4.3 Betekenisgewing 

Kinders ken betekenis toe, aan relasies wat tussen hulleself, objekte en 

mense in hulle leefwereld, te stig. Kinders beskik oor bepaalde kognitiewe 

vermoens, wat hulle in staat stel om te herken, ken, verstaan en te weet. 

Met hierdie besonderse vermoens leer hulle hulself ken. Hulle ontdek die be

tekenis van selfwees en so word hulle leefwereld van wie hulle is, wie en 

wat ander is en ook waar hulle hul bevind gevorm. Foot et al. (1990:43), 

stel dat betekenisgewing 'n psigologiese, logiese, affektiewe en normatiewe 

komponent, insluit. 

Betekenis, kan dus slegs toegeken word, indien die kind verstaan wat kennis 

aangaande bepaalde aspekte impliseer. Hierdie logiese dimensie wat aan 

betekenis gekoppel word, maak kommunikasie met ander moontlik. Benewens 

vir hierdie logiese dimensie van betekenis, bevat dit ook 'n gevoelsmatige 

dimensie. Dit staan in verhouding tot die kognitiewe struktuur en bepaal die 

aard en kwaliteit van relasies (Jacobs & Vrey 1982:11). Die kognitiewe struk 

tuur van 'n kind (logiese en gevoelsmatige dimensie van betekenisgewing), 

is dus altyd teenwoordig indien relasies gevorm word. Indien kinders se ge

meenskaplike verstaan van die aspekte om hulle verskil van ander, mag dit 

aanleiding gee tot gedrags- en persoonlikheidsprobleme (Griessel & Jacobs 

1991:16). 

Substituut-ouers se verstaan van die aspekte in hulle leefwereld sal verskil 

van die van hulle portuurgroep, aangesien die leefwereld waaraan substituut

ouers blootgestel word aansienlik verskil van die van hulle portuurgroep. Die 
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e1se wat aan hulle gestel word as substituut-ouers verskil van die e1se wat 

aan hulle maats gestel word. Hierdie eise of take van substituut-ouers sluit 

in die versorging, emosionele ondersteuning, begeleiding, aanmoediging en 

steungewing aan jonger gesinslede in (kyk 2.1 ). 

Hierdie e1se wat substituut-ouers se take aan hulle stel, tesame met hulle e1e 

verantwoordelikhede soos, huiswerk doen, deelname aan skool - en ander 

buitemuurse aktiwiteite asook die tydsbesteding aan hulle portuurgroepe, mag 

substituut-ouers, uitput en frustreer. 'n Negatiewe belewing van hulle 

verantwoordelikheid as substituut-ouers, sal hulle betekenisgewing, as goed of 

sleg, aan hulle taak en gevolglike betrokkenheid dam·by, of positief of dan 

negatief bemvloed. Hierdie positiewe of negatiewe belewing van hulle taak 

as substituut-ouers sal hulle dan of aantrek tot hulle taak of daarvan afstoot. 

W at die geval mag wees, sal in hoofstuk 6 duidelik blyk 

Die aard van die relasies wat in kinders se leefwerelde gestig word, hou 

verband met die wyse waarop hulle daarby betrokke raak. 

4.4 Betrokkenheid 

Ten einde tot ken en verstaan te kom, behoort die kind betrokke te wees 

by die saak. Betrokkenheid impliseer doelgerigtheid, volharding, ywer en 

toewyding tot en met die aspek voor hande. Die lewenskrag waarmee 'n 

bepaalde doel nagestreef word, word beskryf met die woord betrokkenheid. 

Volgens Vrey (1979:67), is betrokkenheid die gemoeidheid of belangstelling, 

van persone by 'n besondere situasie waardeur hulle tot aksie oorgaan 
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(Swanepoel 1990:98). Ouers, onderwysers, ander volwassenes en portuurs, le 

dikwels die norms of reels wammee daar met die wereld en dinge omgegaan 

moet word, neer. 

Die kind kan dus ook bierdie normatiewe voorlewing negeer en by die 

afbrekende of waardelose betrokke raak, of die kind kan onbetrokke wees. 

Hierdie onbetrokkenheid word gereflekteer in traagheid, lusteloosbeid en 

apatie. Dit is die taak van die volwassene om met steungewende 

opvoedingshulp die kind te rig om betrokke te raak. Onbetrokkenheid 

affekteer kinders se ken, herken, verstaan en weet, bulle gevoelslewe en 

waardestelsels. 

Die wesenskenmerke van betrokkenheid kan soos volg saamgevat word. 

Betrokkenheid dui op 'n handeling wat psigies of motories kan wees. Dit 

1s 'n doelgerigte, betekenisvolle handeling wat belangstelling in die 

uiteindelike doel, maar ook die bandeling vereis. Betrokkenheid beskryf die 

selfaktualiseringsgebeure en gaan altyd met 'n bepaalde belewing soos angs, 

frustrasie, sukses of bartseer gepaard (Griessel & Jacobs 1991:16). 

Relasies het 'n invloed op sowel betekenisgewing en betrokkenheid. In 'n 

relasie wat gekenmerk word deur liefde, respek, warmte en toegeneentheid, 

sal kinders wat by die relasie betrokke is, toenemend betekenis wil gee aan 

die persoon wat hierdie klimaat skep. Die gevolg is ook dat kinders 

toenemend sal betrokke raak by bulle leefwereld en positief daaraan betekenis 

sal gee. 

Betrokkenheid bebels volgens Swanepoel (1990:98) ook belangstelling in die 

gebeure. Substituut-ouers se betrokkenheid by bulle take gaan met 'n gunstige 
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of ongunstige belewing daarvan gepaard. Belewing gee 'n aanduiding van 

hoe kinders hulle substituut-ouerskap ervaar. Die belewing bepaal weereens 

die kwaliteit van die relasies wat met die substituut-ouerskap verband hou. 

Vervolgens sal daar na die belewing van die kind gekyk word. 

4.5 Belewing 

Belewing is die persoonlike, intensionele en aaneenlopende aktiwiteit van 

bewuswees van mense in totaliteit en kommunikasie met die werklikheid 

waarbinne hulle leef. In hierdie studie sal gekonsentreer word op veral die 

affektiewe (patiese) aspek van belewing deur die substituut-ouer. 

Die beleweniswereld sluit die hele proses van belewing in. Dit behels die 

voortdurende, veranderende werklikheid waarmee die kind op 'n gegewe 

tydstip intensioneel gemoeid raak. Die affektiewe lewe van die kind sluit aile 

vorme van gevoelens, emosies, stemminge, houdings, temperamente en 

gesindhede in. Dit blyk 'n komplekse verskynsel te wees wat ''ge'integreerd 

en tog veranderlik en baie gedifferensieerd" is (Franzen 1971:49). Volgens 

Hansgen (1991:689) is dit die affektiewe wat die objektiewe wereld van die 

natuur, van die innerlike, subjektiewe wereld van die mens skei. 

Indien 'n bepaalde situasie 'n kind gevoelsmatig be'invloed, hetsy positief of 

negatief, sal die kind daarop reageer. Van wee kinders se betrokkenheid by 

aangeleenthede, hulle daadwerklike betekenisgewing daaraan en vanwee hulle 

verstaan van die situasie, gee dit daartoe aanleiding dat hulle die situasie 

evalueer as goed, sleg, suksesvol of 'n mislukking. Hulle beleef die situasie 

dus op 'n bepaalde manier en hierdie belewing sal dus bepaal of hulle 

daarby betrokke sal wil raak of nie (Urbani 1980:33). 
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Hierdie besluit om betrokke te raak, betnvloed die kwaliteit van die relasies 

wat die kind met ander stig. So kan kinders deur hulle belewing van 'n 

bepaalde situasie aangespoor word tot verdere betrokkenheid by ander 

situasies. Onaangename belewinge lei dus tot negatiewe betekenisgewing aan 

die situasie asook onbetrokkenheid. Dit sal lei tot versteurde relasies met 

ander en mag kinders noop om te onttrek van hulle wereld. Belewing bepaal 

die kwaliteit van relasies en betekenisse wat 'n kind vorm. Dit IS 

gevoelsmatig van aard en dien as aansporing, om betrokke te raak by 

betekenisgewende handelinge (Griessel & Jacobs 1991: 18; Jacobs 1980:29). 

Belewing kan ges1en word as deel van betekenisgewing en betrokkenheid. 

Die wyse waarop kinders relasies beleef, bepaal hulle betekenisgewing en 

betrokkenheid by die relasie. Indien kinders relasies as koud beleef~ 

veroorsaak dit dat die betekenis wat hulle daaraan heg die van afsydigheid 

en versigtigheid sal wees. Die gevolg is dat die kind nie daarby betrokke 

sal wil raak nie. 

Die ervarmg deur substituut-ouers van bepaalde aspekte in hulle leefwereld, 

lei daartoe dat dit op 'n bepaalde manier beleef word. Indien hierdie 

ervaring positief is, sal die positiewe ervaring die substituut-ouer oorreed om 

deel te he aan die leefwereld. Die betrokkenheid, betekenisgewing en 

bel ewing van substituut -ouers aan aspekte binne hulle leefwereld, kan rea

listies of omealisties wees. Betrokkenheid, belewing en betekenisgewing dra 

by tot die wyse waarop substituut-ouers hulleself sien. 

Deur die wisselwerking van die komponente evalueer die kind hierdie 

belewinge ten opsigte van verbandhoudende relasies. Hierdie evaluering lei 

tot 'n bepaalde siening van die self en bemvloed die aard van toekomstige 
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relasies. Dit mag dus wees dat substituut-ouers bepaalde idees ten opsigte 

van hulle substituut-ouerskap ontwikkel. Hierdie idees word gevestig deur 

hulle waarneming van wie en wat hulle is. W anneer kinders dus vir hulleself 

erken dat hulle verantwoordelik is, verpersoonlik bulle 'n positiewe verant

woordelikheidsidentiteit. 

Indien substituut-ouers se betrokkenheid, betekenisgewing en belewing positief 

is ten opsigte van hulle take, het hulle 'n positiewe selfbeeld jeens hulle 

verantwoordelikheid as substituut-ouers, gevestig. 

Die positiewe selfbeeld vir verantwoordelikheid, lei tot die vestiging van 'n 

kemidentiteit - verantwoordelikheid. Laasgenoemde lei tot die vestiging van 

die selfkonsep. Indien ander persone die substituut-ouer ook as verant

woordelik beskou, het realistiese betekenisgewing plaasgevind en dra die 

verantwoordelikheidsidentiteit by tot die substituut-ouer se relasievorming en 

selfaktualisering (Derlega, Winstead, Wong & Greenspan 1987: 173; Lessing 

1993:71). 

Substituut-ouers evalueer en vestig verskeie identiteite aangaande die wereld 

om hulle en so ontwikkel substituut-ouers dan verskillende idees omtrent 

hulleself. Hierdie idees oor hulleself lei tot die integrering van 'n konsep 

van die self. 

Dit is in die konteks van die studie noodsaaklik om te kyk na die wyse 

waarop substituut-ouers betekenis gee, beleef en betrokke raak in hulle 

leefwereld en veral ten opsigte van bulle betekenisgewing, belewing en 

betrokkenheid by hulle taak van substituut -ouerwees. Die vraag ontstaan, hoe 

kinders hulle taak as substituut-ouers evalueer en verpersoonlik. 
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Die voorafgaande bespreking het die aspekte betekenisgewing, betrokkenheid 

en belewing, wat hydra tot die vorming van 'n positiewe of negatiewe 

selfkonsep bestudeer. Kinders se selfkonsepte kan egter verskil afuangende 

van hulle unieke persoonlike betekenisgewing, betrokkenheid en belewing van 

die situasies waarin hulle hulleself op 'n gegewe tydstip bevind. 

Die bepaalde situasie waarm substituut-ouers hulleself bevind vanwee hulle 

ouers se afwesigheid binne die gesin, mag daartoe lei dat substituut-ouers 

ontneem word van hulle kindwees en hulle betrokkenheid by hulle 

ormingende wereld, mag afueem. Indien substituut-ouers met hulleself tevrede 

is, kan hulle aanpas in hulle omgewmg en toereikende relasies met ander 

stig. 

T oereikende aanpassing is 'n eienskap van die selfaktualiserende individu. Dit 

dien ook nodig geag te word om selfaktualisering as deel van die 

Sielkundige Opvoedkundige perspektief~ by hierdie bespreking in te sluit. 

4.6 Selfaktualisering en Seljkonsep 

Selfaktualisering 1s persone se doelbewuste pogmgs om al hulle latente 

moontlikhede te realiseer. Rogers (1989:92), se in hierdie verband " ... self

actualization seems to be a function of the degree to which perception of 

self and perception of the world are in accord. The ability to symbolize 

expenences, accurately in awareness and the tendency toward self-regard and 

the regard that he senses others have for him. hnplicit here are the 

assumptions of needs for positive self-regard and for positive regard by 

others. Self-actualization results when these needs are met". 
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Indien kinders betrokke raak by relasies vanwee positiewe evaluering en 

betekenisgewing daaraan, wend hulle al hoe meer doelbewuste pogings aan 

om hulle moontlikheid as mens en selfheid te realiseer. Dit word 

selfaktualisering genoem. Indien kinders hulleself aanvaar, hoef hulle me 

verdedigingsmeganismes in te span om hulle mensheid te besketm nie en kan 

hulle die energie rig om by take buite hulleself, betrokke te raak. 

Selfaktualisering bems dus op die resultaat van kinders se betrokkenheid by 

take en die belewing van hulle betrokkenheid by hierdie take (Hamachek 

1976:92-94). 

Selfaktualiserende kinders toon die volgende onderskeidende kenmerke: 

• hulle is bereid om ouderdomstoepaslike verantwoordelikheid te aanvaar; 

• hulle neem met vreugde deel aan ouderdomstoepaslike ervarmgs; 

• hulle skram nie weg van probleemoplossings nie; 

• hulle geniet dit om struikelblokke in hulle weg met vreugde te 

oorkom; 

• hulle neem besluite sonder om hulle te bekommer daaroor, kon:flik te 

veroorsaak, of advies van ander te vra; 

• selfaktualiseerders hou by hulle besluite, maar rs oop vtr oortuiging; 

• die selfaktualiseerder is realisties en put genot uit werklike prestasie; 

• hulle leer uit hulle foute, maar erken dit ook indien hulle wei 'n fout 

begaan het; 

• hulle oordryf me hulle sukses me en assosreer dit ook me met 

verwante sake me; 

• selfaktualiseerders is m staat om nee te se vrr situasies wat tot hulle 

nadeel kan strek; 

• hulle kan emostes, soos woede en toegeneentheid, op toepaslike wys 

to on; 
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• die selfaktualiseerder kan emosionele frustrasie en pyn verduur; 

• hulle toon begrip vir die teenoorgestelde geslag; en 

• die selfaktualiseerder leer sosiaal-verantwoordelike gedrag aan (Hama

chek 1976:92-94; Hurlock 1978:542; Monteith, Postma & Scott 

1988: 113). 

Die substituut-ouer mag aansienlik verskil van die self-aktualiserende kind en 

wel ten aansien van: 

• die neem van groter verantwoordelikheid as wat werklik van leerlinge 

van hulle ouderdom verwag word; 

• hulle word ontneem van ervarings wat deel 1s van hulle pmtuurgroep; 

en 

• hulle moet waarskynlik heel dikwels tot probleemoplossing kom (kyk 

4.7). 

Indien substituut-ouers deur hulle portuurs aanvaar word, sal hulle hulself 

ook aanvaar. Hierdie selfaanvaarding lei tot sosiale en persoonlike aanpassing 

wat mag hydra tot selfaktualisering. 

Die kind se selfkonsep is ook belangrik in die proses van selfaktualisering. 

Die selfkonsep, dit wil se, kinders se begrip of beeld van hulleself, word 

onderskei in drie afhanklike komponente naamlik: identiteit, handeling en 

selfagting. Die selfkonsep bepaal die kwaliteit van die relasies. Persone met 

'n lae dunk van hulleself~ sal huiwerig wees om nuwe relasies te vorm, 

aangesien hulle betekenisgewing aan hulleself negatief mag wees en hulle 

hulself eerder sal onttrek van situasies vanwee voortdurende negatiewe 

belewinge aangaande hulleself. 
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Hulle selfkonsep sal dus net meer negatief word, aanges1en die vonnmg van 

relasies 'n bepaler is van die aard van jou selfkonsep (Bukatko & Daehler 

1995:440; Grolnick, Deci & Ryan 1997:145; Krantz 1994:226; Schulman 

1995:81). 

Selfaktualisering is soos reeds genoem die verwerkliking van die kind se 

potensiaal. Hierdie potensiaal sluit in die kognitiewe, affektiewe, sedelike en 

sosiale aspekte van hulle lewens. Hoe kinders hulleself evalueer, lei tot hoe 

of lae selfagting. 'n Hoe selfagting is 'n gevoel van selfi:espek en eiewaarde, 

'n gevoel van blywees, omdat jy, jy is. 'n Kind met 'n hoe selfagting kom 

maklik tot selfaktualisering (Bukatko & Daehler 1995:440; Grolnick et al. 

1997:145; Krantz 1994:226; Schulman 1995:81). 

Ten einde dus tot selfaktualisering te kan kom, behoort die substituut-ouer 

te beskik oor 'n realistiese selfkonsep. Betekenisgewing, betrokkenheid en 

belewing bepaal die kind se gedrag, deur 1niddel van die vorming van die 

selfkonsep. Deur die evaluering van die selfkonsep, ontstaan die kind se 

identiteit. Hierdie evaluasie geskied deur betekenisgewing, betrokkenheid en 

belewing. Positiewe betekenisgewing betrokkenheid en belewing in verskil

lende situasies dra by tot die vorming van 'n positiewe selfkonsep wat dan 

weer mag bydra tot moontlike selfaktualisering. 

Binne die gesm bepaal en bemvloed die wisselwerking tussen beteke

nisgewing, betrokkenheid en belewing van verskeie situasies bilme kinders se 

leefwereld, hulle relasies met ander. Kinders se selfkonsepte belnvloed die 

wyse waarop hulle betekenis gee, betrokke raak en beleef. lndien die 

gesinsklimaat gekenmerk word deur lietUe, respek, wannte en aanvaarding, 
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dra dit by tot die vonmng van 'n positiewe selfkonsep. Dit kan daartoe 

hydra dat hulle hul vetmoens sal aktualiseer. 

Dit is dus in die konteks van die studie, noodsaaklik om te kyk hoe 

substituut -ouers betekenis gee aan die gesinsituasie, hoe hulle daarby betrokke 

raak en hierdie betrokkenheid beleef. Indien die substituut-ouer se betekenis 

oneg Is, mag dit lei tot innerlike spanning wat relasies negatief mag 

beihvloed. Onaanvaarbare gedrag vanwee hierdie onet:,rte betekenisgewing, mag 

dan ontstaan. 

Hierdie bespreking wat gehandel het oor die Sielkundige Opvoedkundige 

essensies betekenisgewing, betrokkenheid en belewing, bied die nodige 

agtergrond waarteen die navorser in die emp1nese ondersoek na substituut

ouers se leefwerelde kan kyk. Verder sal ook gelet word op hoe substituut

ouers aan situasies binne hulle unieke leefwerelde betekenis gee, hierdie 

werelde beleef en by hulle leefwerelde betrokke raak. 

Vervolgens sal daar gelet word op die belangrikste verskille tussen die 

volwassene en die kind en moontlike tekorte wat kinders mag ervaar om 

hulle rol as substituut-ouers in te neem. 

4.7 Vergelyking van die volwassene (ouer) met die kind (substituut-ouer) 

Die substituut-ouer dra 'n groot verantwoordelikheid vir die opvoeding en 

versorging van die jonger kind binne die gesin (kyk 2.2; 2.3). Substituut

ouerskap neem ook gevolglik tyd en verg inspanning van kinders, ten einde 

te kan voorsien in hulle sibbe se behoeftes (kyk 2.2; 2.3). Dit laat substi-
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tuut-ouers met minder tyd as ander laerskoolkinders, vir sosialisering en ook 

vir hulle eie skoolwerk, maar bulle moeder word met meer tyd tot haar 

beskikking gelaat om aan ekonomies produktiewer take te spandeer. 

Kinders se kommunikasie is meer spontaan en ongebonde (kyk 3. 7). Bulle 

beskik oor verbeterde kommunikasievennoens en uitgebreide woordeskat, wat 

doeltreffend ingespan kan word om inligting aan sibbe oor te dra. Benewens 

vir hierdie verbeterde kommunikasievermoens is kinders kooperatief, realisties, 

optimisties, empaties, vergewensgesind en hulle slaag daarin om aan bulle 

broers en susters bulp te verleen, te troos, te ptys en kan dus as verskaffers 

van instrumentele hulp, aan jonger gesinslede beskou word. In teenstelling 

met die volwassene, is kinders egter, steeds afhanklik van die volwassene vir 

begeleiding (Lempers & Clark-Lempers 1992:74; Miller 1993:95; Zukow

Goldring 1995:178, kyk 3.6). 

Kinders is impulsief en minder doelgeorienteerd as die volwassene, wat bulle 

sorg en hulpverlening aan jonger kinders minder suksesvol mag maak, as 

hulle volwasse eweknie se bulpverlening (kyk 2.7.2; 3.3). Bulle positiewe 

houding jeens die skool en die onderwysers maak hulle egter goeie kandidate vir 

opvoeders wees. Teen sewejarige ouderdom kan kinders dus effektiewe onderwysers 

wees, aangesien bulle meta-kognitiewe vaardighede gedurende hierdie tydperk gedy. 

Meta-kognitiewe vaardighede stel substituut-ouers in staat, om bulle leer

strategiee aan te pas by die vereistes van die taak en die vaardigheidsvlak van 

die jonger kind. Benewens vir hierdie meta-kognitiewe vaardighede, mag hulle 

groter verantwoordelikheid, deursettingsvermoe, selfvertroue en prososiale 

gedrag, ook bulle taak vergemaklik (Bryant & Litman 1987:186; Foot et al. 

1990:264; Zukow-Goldring 1995:178, kyk 3.3, 3.4; 3.8). 
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Jong kinders voel meer gemaklik met mekaar en sal dus eerder 'n broer of 

suster vra om hulle te help as nie-verwante (Cicirelli 1989:283; Foot et al. 

1990:264; Zukow-Goldring 1995:186). Die sleutel van effektiewe leiding blyk 

egter te le in die substituut-ouer se vermoe om verantwoordelikheid oor te gee 

aan 'n jonger kind vir die oplossing van 'n bepaalde taak Hierdie vermoe om 

me self voile verantwoordelikheid vir take op hulleself te neem nie, sukkel 

jong kinders nog mee. 

Benewens vir kinders se gemaklikheid in mekaar se teenwoordigheid en hulle 

onvermoe om nie volle verantwoordelikheid vir jonger gesinslede se take te 

neem nie, spandeer k:inders tog heelwat tyd met mekaar. Die feit dat kinders 

nie eenders is nie, verskaf dus die ideale geleentheid vir die aanleer van 

verskillende vaardighede bymekc1-ar. (Foot et al. 1990:264; Lavinguer 

1977:611). Die positiewe kwaliteit van hulle interaksie en die hoe mate van 

wedersydse na-aping, veronderstel dat hulle mekaar se geselskap geniet en 

redelik gemteresseerd is in mekaar se gedrag. Hulle geniet leer deur die 

uitruiling van idees met hulle gelykes meer as deur die onderdanige 

onderwerping aan die gesag van hulle ouers (Bryant & Litman 1987: 188). 

Kinders is in staat om probleemoplossingstrategiee aan te bied, indien die 

situasie dit sou vereis (kyk 3.5). Hulle is objektief, kan organiseer en beplan. 

In teenstelling met volwassenes se vermoe om komplekse inligting te pro

sesseer en van post-formele denke gebruik te maak, is die kind meer konkreet 

gebonde. Die kind se aandagtoespitsing is ook meer selektief~ terwyl die 

volwassene meer konstruktief en doe1georienteerd te werk gaan (kyk 2.7.1; 

3.5). 

A1hoewel kinders mekaar na-aap en mekaar se geselskap geniet IS die 

opvoeding van ouer kinders aan jonger kinders hoofsaaklik kortstondig, spora-
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dies en gebaseer op die belangstelling en aandagspan van die ouer kind. 

(Miller & Cantwell 1976:447; kyk 3.5). Die kind is meer gefokus op die hier 

en nou as volwassenes en toon groter kalmte (kyk 3.4). Tesame met kinders 

se kalmte is hulle vermoe om ander te vergewe en gevoelens nie op te krop 

nie, vir hulle tot voordeel as substituut-ouers. In teenstelling met die 

volwassene wat meer beheersd en deurdag in sy optrede is, wissel die kind 

se emosies mekaar egter vinnig af (kyk 2.7.3; 3.8). 

Benewens die genoemde verskille, verskil die kind en volwassene ook ten 

opsigte van hulle graad van afhanklikheid. Die volwassene is steeds meer 

onafhanklik as die kind. Die kind is impulsief, waar die volwassene beskik 

oor meer stabiele karaktertrekke. Die kind is gefokus op die hier en nou, 

terwyl die volwassene meer doelgeorienteerd is. 

Volwassenes kan soms rigied wees in hulle optrede, terwyl kinders se optrede 

spreek van kreatiwiteit. Kinders is, wat hulle denke, betref meer konkreet, 

terwyl die volwassene in staat is tot abstrakte denke. Kinders se aandag

toespitsing is selektief, hulle sal dikwels slegs aandag skenk indien hulle 

geihteresseerd is en belangstel in die saak voorhande. Ten slotte kan genoem 

word dat die kind meer emosioneel is, terwyl volwassenes beheersd en 

deurdag is in hulle optrede (Bryant & Litman 1987:188, kyk tabel 4.1). 

Benewens vir die samevatting van die verskille tussen die volwassene en kind 

in die voorafgaande bespreking, word verdere onderskeid getref, tussen die 

kind en ouer in tabel 4.1. Tabel 4.1 is dus 'n bron vir verdere verwysing na 

die verskille tussen die volwassene en kind. Hierdie tabel is 'n eie same

stelling, soos verkry vanuit hoofstukke 2, 3 en 4. 
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Tabel. 4.1 Opsomming van die eienskappe van die volwassene en kind 

.. 

.. 

Skoolkinders verskii van die volwassene wat 
bulle cllronologiese ouderdorn betref Die 
ouderdorn van die subsiiiuui-out .. T (in die 
studie) is 7- 12jaar. 

Die kind word as liggaamlik onryp ges1en. 

Die skoolkind word as onkundig en 
onverantwoordelik bestempeL 

Die kind sukkel om selfstandige 
beslissings te maak. 

Die kind sukkel om te oordeel. 

Die kind ken nie die vermocns en 
onnvikkelingstake van ander kinders me. 

Die kommuuikasievaardighede vru1 
kinders blyk elementer te wees en is nie op 
nie-verbale gedrag tocgespits uie. 

Kinders ken nie die eindbestemmiug van die 
jonger kind nie, aangesien hulle nog nie self 
daardie paadjie geloop het uic. 

Die kind het 'n opgelegde taak om te 
versorg. Hulle aanvaar uie net sondermeer 
die rol nie. 

Norrnkonsekwentheid en normatiewc 
verwysingsraamwerk is nog rrie by die kind 
gcvestig nie. Die kind kru1 norms nie oordra 
ofherken in ander situasics nie. Die kind kan 
nie'nnormen:nde voorlewing wees nie. Die 
norm kan \Vel aanvaar \¥ord, maar is nie 
deurleef nie. 

Nie so 'n kritiese evaluering van die sell' nie. 

Die kind ken nie die onbekende nic en sal 
sukkel om ander op die onvermydelike tc 
wys, aangesien die kind nog nie self die 
ervariug het nie. 

Kinders blyk baie konkreet gehonde te wees 
Konkreet en abstrakte denkfasc. 

Beperkte vermoe om inligting te prosesseer 
Min ervaring vanwee minder blootstelling. 

VOL\VASSE~-r:E 

Die volwassene word as voiwasse bestempei tussen 
die ouderdomme van 21-50 jaar. 

Die volwassene word as liggaamlik ryp beskou. 

Die volwasseue is kundig en meer verannvoordelik as 
die kind. 

Die volwassene is in staat om volwasse beslissings te 
rnaak. 

Die volwassene beskik oor gesonde oordeeL 

Die volwassene dra kennis van hierdie 
ontwikkelingstake en vermocns van kinders. 

Kommunikasievaardighede van volwassenes is beter 
onnvikkel as die van die kind. 

V olwassenes ken die eindbesteiUIDing en wcct 
waarheen die kinders oppad is. 

I Die ouer aanvaar hierdie rol as vanselfsprekeud en hy 
is bereidwillil! om die taak te voltooi. I ~ 

I Die vohvassene kan wei bepaalde norms erkeu en 

I 
oordra na :mder situasies. Norms is dus goed geves1ig. 
Norms word aanvaar en is deurleef. 

I 
I 
I V olwassene kan meer krities na lmlleselfk;>k 

I ~~~~~~~s~~~~~~a;,~~e~~~~ne~~~~~~~~ slaag om die I vnuv>\.vllU\0 v 1.1 Ulv "-H!U uooaoo u lv lllaaA. 

I Mecr abstrak gebonde, praktiese I probleernoplossingsvaardighede, neem toe. 

I :os~-forrnele de~t~dium ..... 

I 
UlllK nuegrerenu en Konsul!Kner 
Kan kompiekse inligting proscsseer en ervaring neem 

toe. 
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Tabel 4.1 Opsomming van die eienskappe van die volwassene en kind (vervolg) 

.. 

.. 

.. 

.. 

Kind is nog baie afuanklik van die ouers. 

Kind sukkel om 'n ander tot seifi:notivering te 
lei. 

Kinders blyk onbetroubaar te wees, hulle kan 
nie standaarde stel nie, aangesien hulle nie die 
eksteme voorskrifte ken nie. 

Kinders maak meer gereeld foutiewe 
gevolgtrekkings en toepassings. 

Die kind sukkcl om potensiaal te evalueer, ten 
einde te bcpaal in watter mate onderskraging 
gebied moet word. 

Kinders blyk met hulle hcle wese in 'n 
situasie op te tree. Denke, wil en gevoel word 
geillkorporcer. 

Probleem oplossingstrategiee ontbreek meesal 
by die kind. 

Die kind beskik nic oor voldoende outoriteit 
en gesag me. 

Kind se leerwyses is kortstondig en sporadies . 

Leenvyses is gebaseer op die aandagspan en 
bclangstelling van die substituut-ouer. 

Meisies is deduktiewe leerders en kan ander 
ondenig indien die lcertaak deduktiewe 
redenering vereis. Seuns is indukticwe 
leerders. 

1\anvaar die evaluering van ander k~-nders ten 
aansien van hulle werk. 

Kinders spandcer baie tyd saam enna-aap 
,.J;]~"=lco ~-~- lr;nrl=-~ c•~ lrnn ]==- ~="]r;=rJ 
\.l.ll\._ t~ '-'1_;::, VU'-".1 .l'U.llU~.J. ~., :}\J n._au l.'-''-'1. t)'-'.:')AlVU. 

Die kind ken nie die ouderdornstoepaslikc
eise van 'n ander kind nie. Gewoonlik bestaan 
daar geen konsekwenthcid nie, aangesien die 
kind as impulsicfbeskou word. 

Dit salmocilik wees vir 'n kind om vir 'n 
ander 'n vaste roetine te stel, aangesien die 
volwassenes uog in beheer is. 

Kinders benodig nog baie Ieiding ten 
opsigte van die gevocisiewe. 
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'1 VOLWASSENE 

-.,.T· 1 1"1 l't 1 1"1 1 • I ~~1~ werKllK ~eer .am~KllK va~ :nue~ me. • . 

I v o1wassenes Kan KIDaers tot semnouvenng 1e1. 

I Vo}wassene meer betroubaar, hulle kan standaarde I steL 

I Kan konekte gevolgtrekkings en toepassings maak. 

I 
I Van wee groter insig en vennoe om te onderskei kan 

die volwassene potensiaal bepaal en sodoende I onderskraging hied. 

I Volwassenc tree meer gedifferensieerd op. 

I 
I Die volwassene bcskik wel oor 

prob lecmop lossmgstrateg1ee. 

I Wel outoriteit en gesag, ~ders respekteer die gesag. 

I I Volwassenes se leerwyses meer langdurig. 

I Dit is volwassencs se opgelegde taak, ten spyte van 
hulle belangstellings. Beskik ook oor groter aandag I span. 

I Ouers beidc. 

I 
I VoPl -rn1-ni1Pr aP.h1l:L-lo- 1nrliPn "-rnh:"l.ro;~~cp.npc hnllP nrPrlr I ~val~;;;~~-· o-·~~~e ~~·-" • ~·., ~~~~ .. w .. ~ .. ~ "~ .. , 

I Volwassenes spandeer minder tyd saam met kinders. 

1

1 

Die vohvassene ken ouderdomstoepaslike eise. 
Volwassenes kan konsekwent en meer ferm optrce, I aangesien tulle minder irupulsiefblyk te wees. 

I Y_ o~w~;s~~e~ bcl~oort ~t mak~er te viu~. ten einde 

I 
vrr nuue Kmaers ·n roerme en ·n voorspemare omge
wing te skep, aangesieu bulle die gesagsdraers is. 

I Gevoelo;;lewc van volwasscnes is meer stabiel. 



Tabel 4.1 Opsomming van die eienskappe van die volwassene en kind (vervolg) 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

V anwee kinders se eie waarde-oordeie kan 
hulle maklik ander veroordeel. 

Die substituut-ouer moet die taak as 
piaasvervanger noodgedwonge aanvaar, 
aangesien gcen ander beskikbaar is nie. 
Kinders kon dus nie bepian vir huiie roi of 
sclfs daama uitsicn nic. 

Gcen ondersteuningsisteme bestaan vir 
substituut-ouers nie. 

Die kind is intellektueel en emosioncel 
mindcr volwasse as die volwasscne. 

Die kind is nie gesofistikeerd genoeg om 
versorgt-':nd op te tree :nie. 

Van wee kinders se wissclvallige emosies 
mag hullc ook nie genoegsame geduld he om 
vir hulle jonger boeties of sussies te sorg nie. 

By die kiud ontbreek ouderdom, volwassen
heid en psigologiese integrasie ten einde 
versorger te wees. 

Die strewingslewe van die kind het minder 
inhoud as die volwassene sin. 

Die natuurdriftc van die kind is algemeen en 
onbepaald - dus liggaamlik gerig. Die kind is 
dus mccr cgoscntrics, 

Primere gevoelens is vir die kind van belang. 

Die kenlewe van die kind is tot die sintuiglike 
beperk. Dit 1nag die !rJnd se 'vaamemings 
mmoukeurig en onvolledig rnaak. 

Die kind is nog geneig om fantasie met die 
nw~lrJ;Jrl..=;,l += "=~"o
V¥\.tJ.L\..UI\J.J.\.f.l'll. 1.\,..< VV.l VYaJ.. 

Die geheuebeeld van die kind is minder 
betroubaar as die volwassene sin. 

Die kind sukkel om verhoudings tussen sake, 
idees en betekenissc te snap. Die kind se 
waamelning blyk dus gebrekkig te wees. 

Die kind krop nie emosies op nie, maar 
ontiaai virmig. 
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I I Tn ' ' ' ' VVLVl'f\..~~~1 .. ~ . ',., 

I 
': e1 waaroe-oorocre, maar verooroeerme so maKllK 
me. 

I '! olwassenes ~~ep:au vir ~ie dag W3lllleer hulle kiuders 
Iller en mag seus uaama mts1en. 

I 
I Ondersteuningsisteme bestaan wel vir ouers. 

I I Volwassene is meer vohvasse as kinders. 

I Vamvee hulle voorbereiding blyk volwassenes rueer I gesoiistikeerd te wees. 

I Mag rueer geduld he om te versorg, vanwec meer 
standhoudende emosies. 

I 
I Die volwassene beskik oor die ouderdom, 

volwassenheid en psigologiese integrasie. 

I 
I Strewingslewc van die volwassene is ryker aan inhoud 

as die van 'n kind. 

I Die drifte van volwassenes is sosiaal. abstrak en I kunsmatig gerig. ~ 

I ~=~:dCre gevoo- is vir die volw,=es "" 

I Die volwassene se kenlewe is geintegreerd en dus 

1 

meer noukeurig. 

I ~:~~~~:~~~~~~ ~~~~n~~::r ~~~rin om fantasie en 

I 
Y¥ V_ln...lll\..llV.lU. V £lll J..llWAdd.L l\,.r ;:,...1\.\..I.L. 

0______..h ........ r-.1..,~.--.1....1 .:r. l-~,. .-1.:.,.... ---/'<l ..... -f'r.?" ............. _.,. _._,.-:;:-.,..,._ -..,.....,.._,.._ .... 1 .. "'"~- !"·"' 

I 
'-.J~H~U"GU~\:fJ.U 1;'). UJ UlV VUlVl'd:,;').CH"G lllVVl UCUUUUt1Lll (1;.'). 

by die kind. 

I Kan verbande trek. 

I I Die volwassene is geneig om emosies op te krop. 

I 



Tlib(d 4.1 Opsomming van die eienskappe van die volwassene en kind (vervolg) 

... 

... 

.. 

KIND 

Gcdurendc hierdie tydperk ontwikkel die 
kind se motoriese vaardighede, hy is 
realisties, selfstandig en avontuurlustig. Hy 
toon deursettingsvem10e en die ontwik keling 
van 'n gewete. Die kind ontwikkel 'n 
geslagsrolidentiteit en vcrbeter sy 
akademiese vaardighede. 

Die kind se persoonlikheid is nog 
ongedifferensieerd, hy is impulsict: 
groepsaJhanklik, vergewensgesind en toon 
empatic met ander. Hy is optimis- ties en kan 
sy eie gedrag reguleer. 

Die kind is nog onseker oor wie hy is 
Identiteitsontwikkeling geskied nog. 

Die kind is vergewensgesind en emosies is 
oppervlakkig en van korte duur. Die kind 
krop nie sy gevoelens op nie. 
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I VOLWASSENE 

I Die volwasscne het die verantwoordelikhcid om om te 

I sien na sy kinders. Hy moet aan bulle emosionele, 
fisiekc en psigologiese behoeftes voldoen. Hy moet sy 

I kinders opvoed. Hy is goed aangepas, energiek en 
probleemgeorienteerd. Die volwassene is stabiel en 

I doelgeoricnteerd. Hy mag soms rigied wees in sy 
optrede. I -
I Die volwassene is onafhanklik, aanvaar 

1 

verantwoorde!i.lffieid en kan besluite neem. 

I 
I Die volwasseue het alreeds 'n eie identiteit ontwikkel. 

Die volwasscne is goed vertroud met aanvaarbare en 
onaanvaarbare wyses van emosies uitdruk. Hy 
ontwikkcl ook bepaalde strategiee om krississe tc 
hanteer. 



Noudat daar gekyk is na die verskille tussen volwassenes en kinders, bestaan 

daar steeds by die navorser die gevoel dat 'n ouer substituut-ouer ( ouer as 

twaalfjaar), die leiding moet neem. Die bystand van 'n volwasse persoon aan 

substituut-ouers in die konteks van hierdie studie, sal die sukses van hulle 

hulpverlening aan jonger kinders bepaaL Die redenasie hiervoor is dat ouer 

substituut-ouers vir 'n langer tydperk (wat hulle ouderdom betref), aan die 

emosionele en opvoedingsvaardighede van hulle ouers blootgestel was. Met die 

koms van ander kinders binne die gesin en die toenemende werkslading wat 

dit vir die ouers meebring, mag die ouers se insette by hierdie ouer kinders 

dus verskraal (Bank & Kahn 1982: 112). 

Die beskikbaarheid van 'n supplementere bron van hulp is ook 'n bepalende 

faktor van substituut-ouers se sukscs met hulle taak Indien ouer, wyser 

persone naas die substituut beskikbaar is, kan die substituut-ouer na hulle 

draai vir raad. By sulke persone kan substituut-ouers ontslae raak van hulle 

opgekropte emosies en daar kan dus sodoende aan die substituut-ouer 'n 

ruskans gegee word (Bank & Kahn 1982: 112). 

Een van die verskille tussen ouers en kinders blyk onder andere daarin te le 

dat ouers beplan en uitgesien het na 'n tyd wanneer hulle kinders sou he. 

Die moeder berei haarself nege maande lank vir die koms van haar baba 

voor. Tydens haar swangerskap vind hmmonale veranderinge plaas wat haar 

voorberei op haar rol en taak as moeder en haar verbintenis met haar kind 

versterk Ondersteuningsisteme bestaan ook in die gemeenskap vir die moeder 

en vader - wat as sodanig nie vir die substituut-ouer bestaan nie. 

In die literatum is gevind dat substituut-ouerskap, tot voordeel van die ouers 

kan strek, indien die ouers oor min of geen opvoeding beskik nie. Aangesien 
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die kinders ouers se pligte tuis oomeem en die ouers sodoende ekonomies 

produktiewer kan wees - ouers word gelaat met meer tyd om geld te verdien 

as om tuis te bly en huiswerk te verrig, waarvoor daar geen vergoeding is 

nie, as voorheen. W aar interafhanklikheid in kulturele groepe aangemoedig 

word, leer kinders om suksesvolle substituut-ouers te wees (Bryant & Litman 

1986: 187; Foot et al. 1990:265). 

Benewens vir die feit dat substituut-ouerskap in die algemeen tot die voordeel 

van ouers is, gaan verskeie outeurs nog verder deur onderskeid tussen die 

geslagte te tref wat betref die suksesvolheid van substituut-ouerwees. Volgens 

die outeurs blyk meisies in die middel kinderfase, meer toepaslike formeel en 

deduktiewe onderwyseresse te wees as 'n ouer broer, terwyl seuns meer 

induktief as meisies is. Wanneer die leerproses dus induktiewe redenering 

verg, sou die seun die geskikte onderrig kon bied. Meisies word dus 

toenemend as meer effektiewe onderwysers bestempel as seuns, vanwee die 

feit dat hulle meer geredelik met hulle moeders en juffrouens identifiseer, as 

seuns. Dogters se identifikasie met hulle moeders en onderwyseresse blyk 

hulle dus beter as seuns toe te rus vir die onderrig van ander (Bryant & 

Litman 1987:189; Zukow-Goldring 1995:191). 

Meisies aanvaar groter verantwoordelikheid vir die sorg van Jonger kinders 

binne die gesin. Seuns se verskraalde ve1moe tot versorging mag wees vanwee 

verhoogde wedywering en kompetering met mekaar (Cicirelli 1989:282). Ander 

outeurs voel weer dat die adolessent, eerder as die primere skoolkind, oor die 

nodige vaardighede beskik om as substituut-ouer op te tree, aangesien hulle 

nader staan aan volwassenheid as 'n jonger kind (Dunn 1988:125; Dunn, 

Stocker & Plomin 1990:984; Foot et al. 1990:267; Fosson & Lask 1988:74). 
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Die kind en volwassene is in die voorafgaande paragrawe teen mekaar 

opgeweeg. Die moontlikheid van die substituut-ouer om suksesvol as ouer op 

te tree, word nou kortliks saamgevat. Die inligting wat hier saamgevat word 

IS uit die reeds vermelde brmme (kyk 4.7) gevind. 

4.8 Die kind as substituut-ouer 

Kinders beskik oor die algemeen oor deursettingsvermoe, selfvertroue en 

optimisme. Hierdie faktore sal substituut-ouers moontlik in staat stel om 

jonger kinders van hulp te wees. Substituut-ouers behoort dit maklik te vind 

om sibbe te motiveer en aan te moedig vanwee hulle eie optimistiese 

houding. 

Kinders 1s ook meestal realisties, vergewensgesind en toon toenemende 

vermoens tot empatie. Hulle is in staat tot logiese redenering en spits hulle 

aandag meer toe op akademiese vaardighede. Kinders is ontvanklik en gereed 

vir die leerproses en is dus bereid om van mekaar te leer. Hulle positiewe 

houding jeens die leerproses kan dan ook hulle taak van substituut-ouerswees 

vergemaklik. 

Kinders begryp vinnig en hulle kognitiewe vaardighede word gekenmerk deur 

sterk verbale-, redeneer- en leervermoens. Hulle beskik oor 'n uitgebreide 

woordeskat en verbeterde kommunikasievetmoens. Kinders behoort dus maklik 

te kan omgaan met hulle jonger broer of suster, aangesien hulle hulle nie net 

goed ken nie, maar ook omdat hulle kommunikasievaardighede verbeter het 

en die leersituasie dus meer effektief behoort te geskied. 

Kinders beskik oor gewetes en weet wat is reg of verkeerd, hulle het dus die 
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moontlikheid om groter verantwoordelikheid te neem. Substituut-ouers behoort 

te slaag daarin, om hulle oog op die doel te hou, naamlik hulpverlening aan 

hulle broer of suster. Die bogenoemde aspekte het die substituut-ouer se 

kanse as ouer oorweeg. Die eienskappe wat hulle taak sal bemoeilik, word 

nou kortliks saamgevat. 

4.9 Aspekte wat die substituut-ouer se taak mag bemoeilik 

Die feit dat substituut-ouers nog kinders is en steeds afhanklik bly van die 

volwassene, mag hulle taak bemoeilik. Hulle impulsiwiteit en die feit dat 

hulle kritiekloos staan, mag argumente en onenigheid aanhits. Sodoende mag 

objektiwiteit verlore gaan. Die kind se fokus is op die hier en nou (konkrete ), 

met min of geen oorweging aan langtermyn doelwitte nie. Hulle werk nie 

probleem- en doelgeorienteerd nie, hierdie eienskap van hulle mag negatief 

wees. Kinders mag gou moeg en verveeld raak of slegs aandag gee indien 

die taak: hulle belangstelling wek Kinders is ook dikwels emosioneel, wat in 

woede uitbarstings mag resulteer (kyk tabel 4.2). In tabel 4.2 word 'n 

opsomming gegee van die take en vermoens van substituut-ouers en volwas

senes, sowel as die moontlike probleemareas vir die substituut-ouer. 

Alvorens hierdie hoofstuk afgesluit word, word kortliks gelet op die take 

waarvoor die substituut-ouers, die verantwoordelikheid in die gesin neem, 

tesame met die implikasies van hierdie taakoomame. 

Substituut-ouers neem die take van hulle ouers oor ten opsigte van die 

opvoeding en sorg van jonger kinders binne die gesin. Hierdie take behels 

onder andere: 

• toesig hou oor jonger kinders; 
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Tabel 4.2 Opsomming van die eienskappe van die volwassene en kind 

asook moontlike probleemareas met die kind se taakuitvoering as substituut-

ouer 

I Taak 

i 
I * T OP;;;.-!1 o hnn £\Ar 

1 ;0~;;: ~dto;:· 

* Help kinders met 
hulle huiswerk. 

* Sorg dat jouger 
gesinslede betyds by 
die skool is (indien 
van toepassing). 

* Sorg dat jonger 
gesinsiede veiiig 
tuis kollL indien in 
die skooi. 

* V ersorging van 
jonger kinders, 
byvoorbeeld gee 
vir lmlle kos. 

* Emosionele onder
steuning van jong 
kinders, byvoorbeeld 
verskaf vertroosting. 

* Moedig jong 
kinders aan. 

I 

Volwassene se 
eienskappc 

* V erant\~'oordeli..~. 

* r:r.?:.;,c>. h.P.cllJ~tn.,._,. 

miugsvaardighede. 

* Goeie oordeel. 

* Normkonsekwent. 

* Prakties. 

* Dink integrerend. 

* Betroubaar. 

* Goeie probleemop
lossingsvaardighede. 

Goeie vennoe om 
aandag toe tc spits. 

Stel maklik 'n 
roetine op. 

* Emosies stabiel. 

I * 
I 

Geduldig. 

Kind se eienskappe 

I 
* C~eie ko1nmun-f~a-

sievennoens. 

Konkrcet. 

Beperkte vermoe 
om :inligting te pro
sesseer. 

Afhanklik van 
ander. 

Nie so betroubaar 
me. 

* Aandagtoespitsing 
kortstondig. 

I * hupulsief. 

I* Emosies 
wisselva llig. 

* Optmisties. 

* lugestel op akade-
1 micsevaardighede. 

I * 
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Horlosie- en kalen
dergebonde. 

Probleemarea 

* 

I 
I * 
I . 
I 
I 
I 

I· 
I 

n1P 1-inrl hlvl.c Tl1P 
J../L_. .... ~ .. - ~·J~ ·~-

so betroubaar te 
'('JPPC' 1'11P. 

L-J,. 11~ ;" ;~'~" l";",f' 
J-.1UJ..l'V J_~ .l..lll}.IU..l>:tJ.V_L 

en hulle emosies 1s 
'";-'-'"l"nJl;~ 
VY .1;:');:,\:JJ. V a.J . .llt;. 

Kinders fokus op 
die hier en non en 
die saak voorhande 
moet hulle belang
sieliing prikkci om 
daarmee gemoeid 
te wees. 

Oorweeg nie 
langtermyn doelwitte 
me. 

I * Kinders werk nie 
probleem- en dod-

' georienteerd nie. 

I 
I 



• hulpverlening aan jonger kinders met hulle huiswerk; 

• sorg dat jonger leerlinge betyds by die skool kom; 

• sorg dat die jonger leerling ook veilig tuis kom na skool; 

• versorging van jonger kinders; 

• emosionele ondersteuning aan jonger kinders, soos vertroosting; en 

• aanmoediging van jonger kinders, deur bulle byvoorbeeld te prys. 

Die moontlike implikasies van hierdie taakoomame, 1s onder andere die 

volgende: 

• substituut-ouers moet moontlik hulle e1e aktiwiteite soos buiswerk en 

spel, onderbreek of afskaal ten einde te verseker dat die jonger kinders 

veilig is; 

• hierdie sorg aan Jonger ]cinders mag substituut-ouers min tyd laat om 

hulle eie huiswerk te voltooi, te sosialiseer met hulle portuurgroep of 

aan skoolaktiwiteite deel te neem; 

• moontlike angs en spanning mag by substituut-ouers aanwestg wees, 

aangesien hierdie verantwoordelikheid vir bulle te veel raak; en 

• substituut-ouers mag begin twyfel in bulle eie vermoens, aangesien 

bulle geen ondersteuningsisteme het nie. 

Die navorser wil geensins met hierdie samevatting impliseer dat die genoemde 

take die enigste is waarvoor die substituut-ouer verantwoordelikheid neem nie. 

Hierdie lys van take sal waarskynlik aangevul word, nadat die navorsing in 

boofstuk 6, voltooi is. 
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Uit die voorafgaande opsommmg van die volwassene en die kind is dit 

duidelik dat die kinders wel oor sekere vennoens en vaardighede beskik wat 

van hulle goeie kandidate vir substituut-ouerskap mag maak (kyk 4.8; tabel 

4.1 en 4.2). Kinders beskik oor deursettingsvermoe en het selfvertroue oor 

hulle vaardighede. Hulle is realisties en optimisties. Hulle het empatie en 

tesame met huHe verbeterde kognitiewe vermoens stel dit hulle in staat om 

aan ander hulp te verleen. Kinders begin beter beplan en organiseer en hulle 

weet ook wat die invloed van hulle gedrag op ander is. Hulle taalvermoe het 

so uitgebrei dat hulle maklik met ander kan kommunikeer. 

Daar is egter ook kenmerke van die kind wat hulle taak mag bemoeilik -

a:fuanklikheid, impulsiwiteit, kritiekloos, fokus op die hier en nou, swak 

aandagtoespitsing en hulle wisselvallige emosies. 

4.10 SameJ,•atting 

fu hierdie hoofstuk is aandag geskenk aan betekenisgewing, betrokkenheid en 

belewing van die kind, asook aan die selfkonsep en selfaktualisering van die 

kind. Kinders se moontlikhede as substituut-ouers is bespreek en ook die 

aspekte wat hulle taak mag bemoeilik Deurdat daar nou kennis verkry is van 

die Opvoedkundige Sielkundige perspektief wat betekenisgewing, betrokkenheid 

en belewing insluit, asook die hydra wat betekenisgewing, betrokkenheid en 

belewing in 'n verskeidenheid situasies maak, tot die totstandkoming van die 

selfkonsep vir daardie gegewe situasie en die moontlikheid tot selfaktuali

sering, kan daar nou ondersoek ingestel word na die navorsingsontwerp. 

Hierdie voorafgaande ondersoek wat afgehandel is in hoofstuk 4, sal hydra 

tot die beantwoording van die navorsingsprobleem, te wete hoe substituut

ouers hulle substituut -ouerskap beleef. 
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Hoofstuk 5: Navorsingsontwerp 

5.1 Inleiding 

In hoofstuk 5 sal die navorsingsontwerp vrr die idiografiese ondersoek 

weergegee word. Die navorsingsontwerp sluit in 'n beskrywing van die doel 

en navorsingsprobleem. 'n Bespreking van die verkenningsmedia, die selek

tering van leerlinge asook die werkswyse wat gevolg is met die navorsings

resultate, sal ingesluit word. 

5.2 Navorsingsprobleem 

As navorsingsprobleem is gestel dat daar 'n behoefte bestaan aan die 

verstaan van substituut-ouers, se belewing van bulle taak as ouers (kyk 

1.2.3). Die vraag wat die navorsing ten grondslag le, is of primere 

skoolkinders, die eise wat substituut-ouerskap, aan hulle stel, kan hanteer. 

Indien die substituut-ouer se lee:f:Wereld verken word, kan hulle betrokkenheid, 

betekenisgewing en belewing van hulle taak, sowel as hulle relasievorming en 

selfaktualisering, as substituut-ouers verstaan word. 

5.3 Die doe[ van die navorsing 

Die doel van die ondersoek is om deur middel van kwalitatiewe navorsmg 

(idiografiese navorsing) die inligting uit die literatuur oor substituut-ouers en 

hulle belewing van hulle besondere take te verifieer en aan te vul. Die 

ondersoek behels die inskakeling van 'n verskeidenheid navorsingstegnieke om 

substituut-ouers se belewenis van hulle taak te eksploreer. 
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5.4 Navorsingspostulate 

In huise waar ouers onbetrokke is gebeur dit soms dat van die ouer kinders 

(substituut-ouers) van die take van hulle ouers, ten opsigte van jonger kinders 

oomeem (kyk 4.6). As gevolg van hierdie oueronbetrokkenheid word vermoed 

dat die kinders in die gesin, insluitende die substituut-ouers, 'n ontoereikende 

verhouding met hulle ouers sal he (kyk 1.2.2). 

Volgens die literatuurstudie (kyk 4.7) bestaan daar 'n diskrepansie tussen die 

opvoedingsvaardighede van die ouer (volwassene) en die kind (substituut-ouer). 

Hierdie verskil in vermoens wat bespeur is, kan tot onsekerheid en moontlike 

angsgevoelens by die substituut-ouer lei. 

Die feit dat die kind (substituut-ouer) somm1ge van die take van die 

volwassene ( ouer) ten opsigte van ander kinders in die huisgesin oomeem, 

laat 'n vermoede ontstaan dat die kind 'n groot mate van verantwoordelikheid 

beleef (kyk 4.7). 

As postulate vrr die navorsing kan gestel word: 

+ Substituut-ouers beleef ontoereikende verhoudings met hulle ouers, as 

gevolg van hulle ouers se onbetrokkenheid (Bene-Anthony gesinsverhou

dingstoets). 

+ Die opvoedingstaak van substituut-ouers behels meer as net die 

bemeestering van hulle eie ontwikkelingstake as primere skoolkinders. 

Substituut-ouers beleef moontlik onsekerheid en angs as gevolg van die 

hoe verwagtinge wat aan bulle gestel word ten opsigte van hulle 

begeleiding van hulle sibbe (Angsskaalvraelys). 
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+ Die bereidwilligheid van kinders om as substituut-ouers op te tree, 

vereis 'n bepaalde temperament, verantwoordelikheidsin en toewyding 

van hulle (Persoonlikheidsvraelys vir kinders). 

+ Die moontlike positiewe belewing deur substituut-ouers van hulle taak, 

sal die relasies tussen die oudste en jonger kinders binne die gesin 

versterk (Individuele onderhoude ). 

+ Die selfkonsep van substituut-ouers 1s die kriterium aan die hand 

waarvan ervaringe gei"nterpreteer word en hulle optrede gerig word. 

Daar bestaan 'n wisselwerking tussen substituut-ouers se selfkonsepte 

en hulle verhoudingstigting met ander gesinslede. Van wee hulle 

positiewe belewing van hulle taak, sal hulle goed oor die weg kom 

met kinders aan wie hulle hulp verleen (kyk 4.5). Uit die voorafgaande 

kan dus gese word dat substituut-ouerskap moontlik 'n positiewe 

invloed op substituut-ouers se selfkonsepte en uiteindelike self

aktualisering sal he (Projeksiemedia van Jacobs en Vrey). 

5.5 Navorsingsmetode 

Die doel van 'n idiografiese studie (gevallestudie ), word deur verskeie 

navorsers soos volg beskryf: 

Schumacher (1993:375) noem dat die idiografiese navorsingsontwerp, buigsaam 

en aanpasbaar is ten opsigte van 'n verskeidenheid kontekste, prosesse en 

mense. Dit is essensieel ontdekkend van aard en fokus op 'n intensiewe 

studie van die individuele geval, hul lewensgeskiedenis, huidige gevoelens, 

gedagtes, gedragspatrone en interaksies tussen al die onafhanklike verander-
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likes. Dit gaan dus by die idiografiese benadering om die kennis van enkele 

spesifieke gebeurtenisse en 'n spesi:fieke unieke individu. Die idiografiese 

benadering fokus volgens Smit (1994:47) op " ... 'n psigodinamiese besk:rywing 

van die individu". Die navorsingsmetode, leen hom tot die generering van 

nuwe idees, hipoteses en ontdekkings. 

Volgens Strauss en Corbin (1990:34), 1s die doel van 'n idiogra:fiese studie 

die volgende: 

1. Supervision and consultation 

n. an aid to the counsellor in the counselling situation 

111. implementation of agency policies 

1v. evaluation and research". 

Giesne en Peshkin (1992:313) is van menmg dat die idiografiese studie die 

navorser in staat stel om individue en bulle gedrag te verstaan. Die navor

singsmetode is dus 'n gefokusde weergawe van die funksionele relasies van 

die individu. Eisner (1991: 12) sien die doel van die idiografiese studie soos 

volg: 

1. Om 'n konsep of model te ontwikkel. Dit is geskik vir eksploratoriese 

en ontdekkingsgeorienteerde navorsing. 

n. Om 'n situasie, aangeleentheid of proses te besk:ryf 'n Idiogra:fiese 

studie kan 'n gedetaileerde beskrywing en analise van prosesse soos 

deur die deelnemers aan 'n spesifieke situasie ervaar word, notuleer. 

111. Om 'n program te evalueer. ldiografiese studies is geskik as evaluering

studie, indien 'n program sistematies bestudeer moet word alvorens 

gestruktureerde ontwerpe ontwikkel kan word. 
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IV. Om beleidsgeleenthede te identifiseer. Gevallestudies in beleidsonder

soeke fokus op infmmele prosesse van beleidsfommlering of implemen

tering op verskeie gebiede met varierende kulturele waardes om publie

ke beleidsuitkomste te verduidelik. 

v. Om by te dra tot 'n grootskaalse navorsingsprojek. Eisner (1991: 13) se 

dat idiografiese navorsingsmetodes dikwels "... prior expectations 

contradict... are convincing and informative, has a probing and testing 

power ... " en " ... validly picks up unanticipated effects missed by more 

structural approaches ... ';. 

VI. Dien as voorlopige studie tot kwantitatiewe navorsmg. Navorsers wat 

meer gestruktureerde ontwerpe en statistiese analise gebrnik, sluit 

dikwels 'n voorlopige kwalitatiewe studie in. 

Alhoewel hierdie beslaywings op die oog af van mekaar verskil en oenskynlik 

die idiografiese studie vanaf verskillende gesigspunte beskryf, het almal een 

gemeenskaplike uitgangspunt, naamlik dat dit rigtingewend van aard is. 

Die idiografiese studie is 'n wetenskaplike, verantwoorde werkswyse, waann 

gepoog word om op 'n wetenskaplik empiriese wyse rigting aan 'n bepaalde 

ondersoek te verleen, die vordering te evalueer en enige verandering wat mag 

plaasvind, duidelik uit te wys. 

'n Idiografiese studie is me bloot die insameling van data ten einde 'n 

verslag saam te stel nie. Dit is 'n noukeurig beplande, wetenskaplik geordende 

stel gegewens. 

'n Idiografiese ondersoek word in hierdie studie ondemeem. Die keuse van 

hierdie kwalitatiewe navorsingmetode, hang ten nouste saam met die navor-
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singsdoel, naamlik substituut-ouers se belewing van bulle taak as substituut

ouers. Volgens Silverman (1993:22) bestaan daar geen " ... principled grounds 

to be either qualitative or quantative in approach. It all depends upon what 

you are trying to do". Daar is besluit op hierdie kwalitatiewe navorsings

metode, aangesien die navorser oortuig is, dat die kenmerke van die soort 

navorsmg, soos in 5.5 beskryf, beter aan die navorsingsdoel sal beantwoord. 

Met die gebruik van hierdie navorsingsmetode, word gepoog om die 

leefwereld van substituut-ouers te ontdek, bulle betekenisgewing, betrokkenheid 

en belewing van bulle taak te begryp en inligting daaroor te versamel, ten 

einde die substituut-ouer te verstaan. 

Verskeie verkenningsmedia sal ingespan word om die fenomeen van substituut

ouerskap te ondersoek Hierdie verkenningsmedia geniet nou aandag. 

5.6 Verkenningsmedia 

Ten einde in staat te wees om 'n volledige objektief-empiriese idiografiese 

studie daar te stel, is dit nodig om enkele verkenningsmedia te gebruik. 

Hierdie gekose verkenningsmedia voldoen aan die vereistes van die studie, 

waarmee 'n objektief-empiriese verslag saamgestel kan word, maar ook om 

die postulate soos gestel in 5. 4 te ondersoek en te beantwoord. Die 

verkenningsmedia bestaan uit individuele onderhoude met die deelnemers aan 

die navorsing ( diagnostiese onderhoud), die Bene-Anthony gesinsverhoudings

toets, die Kinestetiese huis- gesinstekeninge, Persoonlikheidsvraelys vir kinders, 

die Projeksiemedia van Jacobs en Vrey en die Angsskaalvraeiys en word nou 

toegelig. 
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5.6.1 Die diagnostiese onderhoud 

'n Diagnostiese onderhoud word met die onderwysers gevoer wat aan die 

substituut-ouer klasgee, asook met die substituut-ouer self. Die doel daarmee 

is vir die verkryging van agtergrondinligring aangaande hierdie substituut-ouers. 

'n Geskiedkundige oorsig aangaande die historisiteit van hierdie substituut

ouers word vanuit hulle persoonlike leers bekom. 

5.6.2 Die Bene-Anthony gesinsverhoudingstoets 

Die bepaling van die relasies van die substituut-ouer met ander gesinslede is 

van belang in hierdie studie. Deur die relasies van die kind met ander ( ouers 

en ander gesinslede) te evalueer, kan gegewens soos verkry vanuit die 

diagnostiese onderhoud geverifieer word. 

Gesinsinteraksie het dus 'n groot invloed op die ontwikkeling van die kind. 

Probleme binne die gesin kan 'n verstem·de invloed op kinderontwikkeling he. 

Aangesien die ondersoek geloods word op primere skoolleerlinge, sal die 

formaat van die Bene-Anthony gesinsverhoudingstoets, met die toetsitems vir 

kinders vanaf agt tot agtienjaar, gebruik word. Die Bene-Anthony gesinsver

houdingstoets, meet die kind se betrokkenheid by ander gesinslede. Die 

substituut-ouer se betrokkenheid by jonger gesinslede, maar ook met hulle 

ouers, is in die konteks van die studie van belang. 

5.6.2.1 Agtergrond, doel en eienskappe van die Bene-Anthony 

gesinsver houdingstoets 

Die Bene-Anthony gesinsverhoudingtoets word in die idiografiese navorsmg 

gebruik, met die doel om die gesinsinteraksie binne die substituut-ouer se huis 
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te bepaal. Die Bene-Anthony gesinsverhoudingtoets verskaf dus inligting aan

gaande kinders se houding jeens hulle gesinslewe. In die bespreking wat volg, 

is inligting vanuit die handleiding vir die Bene-Anthony gesinsverhoudings

toets, bekom (Botha 1991:1). 

Eva Bene en James Anthony, het die gesinsverboudingstoets ontwikkel, ten 

einde die verhoudinge tussen gesinslede vas te stel. Die toets word slegs op 

die kind vanuit die gesin toegepas. Die toetsmateriaal bestaan uit twintig 

kartonfigure van verskillende groottes en vorms. Kinders kies dan uit hierdie 

kartonfigure, die figure wat bulle gesinslede voorstel. Die kinders moet ook 

'n figuur kies wat hulleself voorstel. Hierdie kartonfigure is so ontwerp dat 

kinders konkrete voorstellings van bulle gesinslede kan maak. Die kartonfigure 

is egter ook vaag genoeg om elke figuur wat gekies word, te kies as lid van 

bulle gesin. Hiermee word bedoel dat die kartonfigure gesigsloos is en dus 

deur enige leerling as deel van bulle gesin geidentifiseer kan word (Botha 

1991:1). 

Benewens vir die twintig kartonfigure bestaan die toets ook uit eenhonderd 

en twintig itemkaartjies met stellings soos die volgende daaiop - hierdie lid 

van die gesin het my nie lief genoeg nie; bierdie lid van die gesin raas soms 

met my of hierdie lid van die gesin kan my soms omkrap (Botha 1991:1). 

Die gesin wat kinders saamstel sluit nie net bulle werklike gesin in nie, maar 

ook enige iemand anders wat hulle as lid van die gesin beskou, soos 

byvoorbeeld 'n ouma, oom of bediende. Behalwe vrr die negentien 

gesinsfigure, word daar ook 'n kartonfiguur "mnr Niemand" ingesluit. "Mnr 

Niemand" verteenwoordig 'n figuur aan wie al die stellings op die 

itemkaartjies wat nie van toepassing is op die kinders se gesin nie, toegewys 

kan word. Die itemkaartjies is in die vorm van stellings, byvoorbeeld hierdie 
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lid van die gesm hou daarvan om my te soen. Die kinders plaas dan die 

itemkaartjies op die kattonfiguur, waarop die spesifieke itemk:aaJ1iie dan van 

toepassing is. Kinders hoef dus vanwee die besonderse aard van die 

toetstegniek, nie hulle gevoelens of houding jeens bepaalde gesinslede hardop 

uit te spreek nie. Hierdie tegniek bekamp dus kinders se skuldgevoelens en 

angs. Benewens vrr die feit dat die tegniek die kind se skuldgevoelens 

bekamp, verskaf dit ook inligting aangaande die gesinsverhoudings (Botha 

1991:2). 

Die itemkaartjies is in twee fmmate beskikbaar - een vir jonger kinders ( 4 

tot ongeveer 7 jaar) en 'n ander vir ouer kinders (8 tot ongeveer 18 jam} 

Substituut-ouers bevind hulleself wat betref hierdie studie, in graad 7 en is 

ongeveer 13 j aar oud. Die tweede vorm vir ouer kinders sal dus in hierdie 

studie aangewend word (Botha 1991:3). 

Die formaat van die toetsitems vir ouer kinders van ongeveer 8 tot 18 iaar 

bevat 86 itemk:aartjies, wat in elf groepe geklassifiseer kan word. 

Die eerste vier groepe ts: 

1. Positiewe gevoelens komende van die toetsling. 

11. Negatiewe gevoelens komende van die toetsling. Hierdie gevoelens wat 

in i en ii genoem is, word onderskeidelik as positiewe - en negatiewe 

uitgaande gevoelens geklassifiseer. 

111. Positiewe gevoelens komende na die toetsling en 

tv. negatiewe gevoelens komende na die toetsling. Hierdie gevoelens wat 

in iii en iv genoem is, word onderskeidelik as positiewe - en 

negatiewe inkomende gevoelens geklassifiseer (Botha 1991:4). 

Hierdie twee groepe word verdeel in twee onderafdelings naamlik "effens" en 
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"baie". Nou is daar altesaam agt groepe en die volgende klassifiserings kom 
- - -

by: 

v. oorbeskerming deur die moeder; 

VI. vetwenrung deur die moeder; en 

vn. vetwenmng deur die vader (Botha 1991:5). 

Noudat daar gelet is op die agtergrond en samestelling van die Bene-Anthony 

gesinsverhoudingstoets, kan daar gekyk word na die betroubaarheid en geldig

heid van die toets. 

5.6.2.2 Die betroubaarheid en geldigheid van die Bene-Anthony 

gesinsverhoudingstoets 

Die geldigheid van die Bene-Anthony gesinsverhoudingstoets sal nou bestudeer 

word. 

5.6.2.2.1 Geldigheid 

Geldigheid verwys na die mate waann die resultate ooreenstem met die 

realiteit en beoordeel word as redelik en betroubaar (Smit 1994: 157). Plug et 

a/. ( 1991: 117) stel dat "... geldigheid die mate is waarin 'n meetinstrument 

meet wat dit veronderstel is om te meet". 

Die konstrukgeldigheid van die toets is ondersoek. 'n Hoe verband bestaan 

tussen 'n groep kinders se persepsie van hulle gesins1ede se gevoe1ens, 

teenoor hulle en die gesinslede se gerapporteerde gevoelens teenoor die 

kinders. Meer ge1digheidsgegewens behoort egter oor die toets versamel te 

word (Botha 1991:6). 
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5.6.2.2.2 Betroubaar heid 

Die betroubaarheid van 'n toets gee 'n aanduiding van die mate waarm die 

toets by verskillende toepassings konsekwent meet. Smit (1994:385) stel dat 

betroubaarheid die mate is waarin onafhanklike navorsers dieselfde fenomeen 

sal ontdek en dat daar 'n ooreenkoms sal wees tussen die beslaywing van 

die fenomeen deur die navorser en die deelnemers. 

In kwalitatiewe navorsmg 1s betroubaarheid die konsekwentheid van die 

navorser se interaksiestyl, dataversameling, -analisering en interpretasie van die 

deelnemers se betekenis wat aan die data ontleen word (Anastasi 1990:61). 

Die innerlike konsekwentheid waarmee die Bene-Anthony gesinsverhoudings

toets meet, blyk tussen 0.68 en 0.90 te wees vir die verskillende kategoriee 

van gevoelens - wat 'n aanduiding is van 'n redelike goeie betroubaarheid 

(Botha 1991:6). 

5.6.2.3 lnterpretasie van die toet:;gegewens 

Die totale aantal itemkaartjies op elke kartonfiguur, verteenwoordig die mate 

van betrokkenheid tussen die toetsling en daardie gesinslede. Itemkaartjies wat 

'n pre-okkupasie met haat of liefde teenoor die self openbaar, dui op die 

mate van egosentrisiteit van die kind. 'n Hoe mate van selfliefde word by 

bevoorregte kinders aangetref. Hoe selfhaat word gevind by kinders wat 

verwerp of verwaardeloos 1s en by diegene wat skuldgevoelens of 

mindetwaardigheidsgevoelens ervaar. Ambivalensie word getoon wanneer nog 

die aantal positiewe, nog die aantal negatiewe itemkaartjies twee-derdes of 

meer van die gesamentlike totaal vir daardie gesinslid uitmaak (Botha 1991:3). 
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Die uitgaande gevoelens verteenwoordig die boodskappe wat die kind aan 

ander kommunikeer. Die uitgaande gevoelens kan spreek van te min of te 

veel emosionele beheer. Emosioneel ge'inhibeerde kinders is nie in staat om 

hulle gevoelens spontaan en op toepaslike wyse tot uiting te laat kom nie. 

Te veel emosionele beheer lei tot psigosomatiese of neurotiese probleme, 

terwyl te min emosionele beheer lei tot impulsiewe emosionele reaksies. T e 

min emosionele beheer kom tot uiting in allerlei gedragsprobleme en jeug

misdaad. Die inkomende gevoelens berus op kinders se persepsie van 

gesinsverhoudinge en ontstaan uit hulle vorige ervarings tydens hulle interaksie 

met hulle gesinslede. Indien daar 'n verskil is tussen die kind se persepsie 

van 'n gesinslid en ander beskikbare inligting oor daardie gesinslid, dan moet 

die verskil verder ondersoek word, aangesien dit mag verband hou met 

moontlike probleme wat die kind mag ondervind. Enige verskil tussen die 

inkomende en uitgaande gevoelens moet ook ondersoek word. Die gebrek aan 

wederketigheid in emosionele interaksie, kan baie aangaande 'n kind se 

probleme, openbaar. Die kwalitatiewe inhoud in die emosionele interaksie 

tussen die kind en ander gesinslede kan ondersoek word deur te let op die 

inhoud van die itemkaartjies wat aan elke figuur toegeken word. Die gedrag 

en die woorde wat kinders tydens die toetsing openbaar kan waardevolle 

inligting oor hulle houdings teenoor gesinslede toon (Botha 1991:3-5). 

V erdedigingsmeganismes kan met behulp van die toets gei"dentifiseer word. 

Ontkenning word aangetoon deur of die meeste positiewe, of die meeste 

negatiewe items aan " Mnr Niemand" toe te ken. Wensdenkety kan afgelei 

word indien kinders die meeste van die itemkaartjies wat oorbeskerming en 

verwenning aantoon aan hulleself toegeken (Botha 1991:3-5). 

Verplasing vind plaas wanneer items wat byvoorbeeld met die vader of moe-
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der geassos1eer word, deur die toetsling aan 'n ander persoon ( ouma, oupa, 

oom of tannie) toegeken word. Projeksie word aangetoon deur hoe positiewe 

of negatiewe inkomende gevoelens vanaf sekere persone, terwyl daar in 

werklikheid glad nie sulke boodskappe na die kind uitgestuur word nie (Botha 

1991:3-5). 

Sekere probleemtendense kan duidelik vasgestel word met behulp van die 

Bene-Anthony gesinsverhoudingstoets: 

1. 'n Idealiserende ne1gmg: neuroties afhanklike kinders, diegene wat 

onveilig voel, baie vrese ervaar en oorgelnhibeerd is, ontken negatiewe 

gevoelens deur alle negatiewe inkomende en uitgaande gevoelens aan 

"mnr Niemand" toe te ken. 

ii. 'n Paranoi"ede neiging: dit word aangetoon deur sterk positiewe 

uitgaande gevoelens wat beantwoord word met ongegronde sterk 

negatiewe inkomende gevoelens. 

m. Egosentrisme (selfhaat tipe ): sterk negatiewe gevoelens word teenoor die 

self gekoester met so-te-se geen positiewe gevoelens om dit te 

balanseer nie. Hulle voel nikswerd en is gewoonlik deur die ouers 

verwaarloos of verwerp, of hulle is onwelkome, onbeplande, of buite

egtelike kinders. 

IV. Egosentrisme (selfliefde tipe ): sterk positiewe gevoelens word teenoor 

die self gekoester met amper geen negatiewe gevoelens nie. Dit hou 

gewoonlik verband met oorbeskenning, bevoorregting, of verwenning 

deur die ouers (Botha 1991:5). 

5.6.3 Kinestetiese huisgesintekening 

Die Kinestetiese huisgesintekening reflekteer hoe kinders hulle rolle m die 
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huisgesin s1en. Met behulp van hierdie tekening vertel kinders die toets

afnemer van hulle gesin se interaksies, maar ook hoe hulle oor hulleself in 

relasie tot die gesin voel. Bums (1982:iv) stel dat: " ... in the process of 

identification the self grows by internalizing the feelings and values of 

parental figures. If the parental feelings and values internalised are positive 

and growth producing, the child may develop a healthy, positive self-image". 

Deur die Kinestetiese gesinstekening kan kinders duidelik aan die navorser 

weergee hoe hulle oor hulleself en lede van hulle gesin voel, maar ook 

watter rol hulle binne die gesin vertolk (Van der Merwe & Jacobs 1992:1). 

In die konteks van die studie aangaande die leefwerelde van substituut -ouers, 

is dit juis nodig om te kyk hoe hulle hul gesinsomstandighede en hulle rol 

as ouer, beleef. 

Die agtergrond, doel en eienskappe van die Kinestetiese huisgesintekening volg 

nou. 

5.6.3.1 Agtergrond, doel en eienskappe van die Kinestetiese huis

gesinstekening 

Bums en Kaufman het in 1970 die Kinestetiese huisgesinstekening-tegniek 

ontwikkel, waardeur leerlinge gevra word om hulle gesin te teken waar elkeen 

besig is om iets te doen. 'n Skoon folio papier, potlood en uitveer word aan 

die kind gegee. Hulle word gevra om elkeen in hulle huisgesin te teken, 

ingesluit hulleself, maar elkeen moet besig wees om iets te doen (Bums 

1982:65). 
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5.6.3.2 Betroubaarheid en geldigheid van die Kinestetiese huis

gesinstekening 

Die betroubaarheid en geldigheid van die huisgesinstekeninge le juis in die 

objektiwiteit waannee dit nagesien word. Bums (1982:65) is van mening dat 

die Kinestetiese huisgesinstekening se veranderlikes, 'n hoe betroubaarheid 

tussen nasieners verseker. 

5.6.3.3 Interpretasie van die Kinestetiese huisgesintekening 

Hipoteses kan aangaande die volgorde waarin die gesinslede geplaas word, die 

getal broers en susters, grootte van die figure, afstand van die figure tussen 

mekaar, struikelblokke of obstruksies in die tekening, rigting waarin die figure 

kyk en die aksie van die figure, gestel word (Burns 1982:65). Hierdie 

hipoteses kan dan geverifieer word, deur met die kinders onderhoude, 

aangaande bulle tekeninge te voer. 

5.6.4 Die Persoonlikheidsvraelys vir Kinders (PVK) 

Die PVK is aangepas van Catell en Porter se 16PF vraelys en is in Suid

Afrika gestandaardiseer vir die gebmik op kinders tussen die ouderdomme van 

8 en 13 jaar. Veertien persoonlikheidsfaktore word deur die PVK gemeet, 

naamlik: temggetrokkenheid, intelligensie, emosionele stabiliteit, prikkelbaarheid, 

dominansie, onbesorgdheid, waaghalsigheid, pligsgetrouheid, teerhartigheid, 

weifelagtigheid, skerpsinnigheid, geneigdheid tot skuldgevoelens, beheersdheid 

en gespannendheid (Alberts 1974:88; Madge & Du Toit 1982:1). 

Indien die resultate van die PVK tesame met die ander verkenningsmedia 

ge'interpreteer word, behoort dit "n waardevolle bydrae te maak ten opsigte 
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van die verk:tyging van insig in die leefwereld van die substituut-ouer. 

5.6.4.1 Interpretasie van die PVK 

Die PVK gee belangrike persoonlikheidsdimensies weer, waaruit insigvolle, 

sielkundige af1eidings gemaak kan word. Elke taktor word as 'n bi-poH~re 

kontinuum voorgestel en die twee uiterste pole word dan in die handleiding 

van die PVK beskryf. 'n Hoe stientelling (8/9/10) stem ooreen met die 

besktywing aan die regterkant van die handleiding, terwyl 'n lae stientelling 

(1/2/3) ooreenstem met die beskrywing aan die linkerkant van die handleiding 

(Alberts 1974:88; Madge & Du Toit 1982:6). 

5.6.5 Projeksiemedia van Jacobs en Vrcy 

'n Half-gestruktureerde projeksietoets, ontwerp deur Jacobs en Vrey (1982:61), 

ten einde die substituut-ouer se ontwikkeling na volwassenheid te toets, is 

gebruik. Aangesien die kind nooit alleen tot volwassenheid ontwikkel nie, 

maar verskeie relasies aanknoop, wat uiteindelik in 'n sinvolle persoonsbeeld 

vergestalt, is besluit om te let op die betekenisgewing, betrokkenheid en 

belewing, van die relasies deur die substituut-ouer. Ten einde te bepaal wie 

substituut-ouers is, hoe hulle betekenis gee, betrokke raak en hulle taak 

beleet~ is dit nodig om die projeksietoets van Jacobs en Vrey, toe te pas. 

Die toets bestaan nie uit duidelik gedefmieerde prente soos die TAT rue en 

ook nie uit inkladde soos die Rorschach-inklad toets nie. Die letters V, B, 

0, H, X en M is onderskeidelik aan die kaarte toegeken. Die doel met 

hierdie toekenning van letters is om aan die kind te toon dat die kaarte geen 

bepaalde volgorde het nie en enige kaart mag dus eerste gebruik word. 
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Nadat kinders se projeksies op die ses kaarte verkry is, moet bulle die kaarte 

in 'n volgorde van bulle keuse rangskik, sodat dit 'n storie vorm. Die kind 

se response word deur die kind self neergeskryf (Jacobs & Vrey 1982:61). 

Die response van die kind word dan soos die TAT geinterpreteer. 

'n Angsskaalvraelys word ingesluit as 'n verkenningsmedium en die gebruik 

daarvan word nou verduidelik. 

5.6.6 Angsskaalvraelys 

'n Angsskaal wat die kinders se graad van angs reflekteer is ook deur bulle 

voltooi. Stellings waarop bloot ja, of nee beantwoord moet word, gee nadat 

die aantal ja's opgetel is, 'n indikasie of die kinders angstigheid in bulle 

lewe beleef Indien die aantal ja's wat verkry is twee en twintig oorskry, is 

angs aanwesig. 'n Leuenskaal is ook in die toets ingebou. Indien die leerling 

meer as ses ja antwoorde op sekere gemerkte vrae beantwoord bet, bestaan 

die vermoede dat die leerling gejok bet (Van Rensburg 1992:1). 

5. 7 Die selektering van substituut-ouers 

Volgens Miles en Huberman (1994:27) werk kwalitatiewe navorsers gewoonlik 

met " ... small samples of people, nestled in their context and studied in

depth". Hierdie steekproewe is gewoonlik doelbewus ("purposive"), maar 

hierdie doelbewuste keuse word ook bepaal deur die beskikbaarheid en 

bereidheid van deelnemers tot die navorsing. 

Onderwysers is gevra, om op grond van bulle kennis aangaande die leerlinge, 

moontlik:e kandidate vir die navorsing te selekteer. McMillan en Schumacher 

(1993:380) noem hierdie doelbewuste steekproeftegniek "Reputational-case 
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sampling". Volgens die outeurs behels dit (to) " ... obtain the recommendation 

of knowledgeable experts for the best examples". 

Aan die hand van die bogenoemde is twee primere skole in die Johannesburg 

omgewing genader vir deelname. Weens die aard van die studie ( ouers se 

onbetrokkenheid, vervoerprobleme en die versorging van ander jonger 

gesinslede deur substituut-ouers), het dit die navorser genoop om toestemming 

by die skoolhoofde te bekom, ten einde die ondersoek tydens skoolure te 

onderneem. Slegs een laerskoolhoof, het ingestem en was bereid om aan die 

ondersoek deel te neem. 

Tien leerlinge (substituut-ouers) in standerd 5 (graad sewe) is met behulp van 

die onderwysers geidentifiseer. Die ouers van hierdie leerlinge was albei 

broodwinners, met ongereelde of lang werksure ( ongeveer 06:00 voormiddag 

tot 20:00 namiddag). Die skole is in gemiddelde sosio-ekonomiese gebiede 

gelee en word bygewoon deur beide seuns en dogters uit verskillende sosio

kulturele groepe. Die rede waarom tien kandidate vir die navorsing geselekteer 

is, kan gemotiveer word aan die hand van die riglyne soos neergele in 

McMillan en Schumacher (1993:382). Volgens die outeurs kan doelbewuste 

steekproefueming bestaan uit een tot veertig kandidate, afhangende van " ... the 

purpose of the study, the research problem, the major data collection 

technique, and the availability of the information-rich cases". Die outeurs se 

verder, dat die inligting wat deur die studie bekom word, meer afhanklik is 

van die geselekteerde persone vir die navorsing en die analitiese vermoens 

van die navorser, as van die steekproefgrootte. 

5.8 Verwerking van die resultate 

Die waarde van kwalitatiewe navorsing word bepaal deur die kwaliteit van 

die analise (Silverman 1993:5). Volgens Miles en Huberman (1994: 10-12) is 
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dataverwerking die proses van seleksie, fokusinstelling, vereenvoudiging, 

daarstel van abstraksies en integrasie (McMillan & Schumacher 1993:387). 

Persoonlike inligting aangaande die substituut-ouers is via hulle persoonlike 

leers by die skool bekom. Daarna is die Bene-Anthony gesinsverhoudingstoets, 

Kinestetiese huisgesinstekening, Persoonlikheid Vraelys vir Kinders (PVK), 

Projeksiekaarte van Jacobs en Vrey en Angsskaalvraelys, volgens die 

voorgeskrewe prosedures afgeneem en geinterpreteer. 'n Onderhoud 1s na 

afloop van die genoemde verkenningsmedia met elke leerling gevoer. 

Die leerlinge is individueel gesien en die aflegging van die toetse het 

ongeveer twee en 'n half uur, met elke kind geneem. Die ingesamelde 

inligting is noukeurig aangeteken. Vervolgens sal gelet word op die wyse 

waarop die inligting verwerk sal word. 

Ten tyde die afueem van die projeksiemedia van Jacobs en Vrey en die 

onderhoude as verkenningsmedia, is die woordelikse weergawes van die 

kandidate neergeskryf. Daarna is die deelnemers gevra om elk die geskrewe 

inligting wat van hulle bekom is, te lees ten einde die akkuraatheid daarvan 

te verseker. McMillan en Schumacher (1993:387) noem hierdie strategiee 

"low-inference descriptors" en "participant review". 

Die inligting wat met behulp van die verkenningsmedia bekom is, is 

herhaaldelik deurgelees. Die doel hiervan is om 'n geheelbeeld van die data 

te vorm. Tydens die leesproses moet die navorser deurentyd bewus wees van 

die navorsingsvraag en die data in die lig hiervan lees. Die navorser moet 

hierdie inligting ook lees met die afgehandelde literatuurstudie as agtergrond. 

Die navorser maak intuiliewe aantekeninge soos daar deur die inligting gelees 
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word. Hierdie aantekeninge, word gebruik om betekeniseenhede te identifiseer. 

Hierdie eenhede kan bestaan uit 'n sin, paragraaf, of frase. Vorster (1995:70) 

meen so 'n eenheid is die kleinste deeltjie inligting wat op sy eie betekenis 

dra, sonder dat bykomende inligting ter verduideliking nodig is. 

Hierdie betekeniseenhede word in kategoriee saamgegroepeer. 'n Kategorie is 

'n klassifikasie van betekeniseenhede. Kategorisering is 'n moeisame proses 

van afparing, vergelyking en teenstelling (Vorster 1995:71). Subkategoriee kan 

ook ingedeel word indien verbande duidelik is. Hierdie proses staan ook 

bekend as groepering waartydens sekere kategoriee onder een algemene 

kategorie ingedeel word (Vorster 1995:72). Die indeling geskied dus vanaf die 

spesifieke na die algemene. Die volgende stap is kwantifisering van 

kategoriee. Die doel hiermee is om prioriteite in die data te kan stel. Miles 

en Huberman (1994:253) stel dit as volg " ... which particulars are there 

more often, matter more than others, (or) go together ... ". Nou word daar 

gesoek na verbande tussen die kategoriee. Hierdie kategoriee kan verskille en 

ooreenkomste uitwys. 

Hierdie kategoriee en onderlinge verbande en temas word ge'integreer tot 'n 

samehaugende geheel. Die navorser integreer en sintetiseer die vetwerkte data 

en stel die nuwe insigte. 

5.9 Samevatting 

Die hoofstuk is gewy aan die bespreking van die navorsingsontwerp - te wete 

die idiografiese studie. Die aard en kenmerke van die idiografiese studie is 

gestel en binue die konteks van hierdie studie geplaas. Die vertrouens

waardigheidsmaatreels is uiteengesit en daar is verduidelik hoe hierdie 

maatreels in die studie toegepas is. Die data-insamelingsmetodes en die 
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verwerking van die data is toegelig en sal hydra tot die wetenskaplik 

verantwoordbare beantwoording van die postulate soos gestel in 5. 4. In 

hoofstuk 6 volg die data-analisering, resultate en bevindings van die onder

soek. 
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Hoofstuk 6: Data-analisering, resultate en bevindings 

6.1 Inleiding 

Die navorsingsontwerp en navorsingsmetodes van hierdie studie is in hoofstuk 

5 bespreek. In hoofstuk 6 word die resultate, soos verlay vanuit die 

interpretering en analisering van die data, uiteengesit. Hierdie uiteensetting sal 

op die volgende wyse geskied: 

1. interpretering van die data soos verlay uit die Persoonlikheidsvraelys 

vir kinders, Angsskaalvraelys en Bene-Anthony gesinsverhoudingstoets; 

n. kontekstualisering van die data verkry vanuit die Kinestetiese huis

gesinstekeninge (onderhoude ), Projeksiemedia van Jacobs en Vrey en 

onderhoude, asook die 

111. bespreking van die resultate. 

Die kontekstualisering dien as agtergrond vrr die data om 'n volledige 

beskrywing te kan verseker. Die interpretering van die data, vul die 

kontekstualisering verder aan en dien ook as ondersteuning vir die inligting, 

wat oor die bespreking van die resultate sal volg. Verskille soos verkry vanuit 

die data word ook bespreek. 

Hierdie hoofstuk word afgesluit met die bevindings vanuit die data-analisering 

en -interpretering. Die implikasies van die resultate sal bespreek word aan die 

hand van relevante literatuur. Vanuit die bevindings sal aanbevelings gemaak 

word, waama die studie krities beoordeel sal word en die beperkinge daarvan 

uitgelig sal word. 
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Vervolgens dan die kontekstualiseting en interpreteting van die data soos 

verlay met behulp van die verkenningsmedia (kyk 5.6.4 - 5.6.6). 

6.2 Kontekstualisering 

Die wyse waarop die data gekontekstualiseer is, word bespreek nadat die 

besonderhede van die deelnemers aan die navorsing weergegee is. 

6.2.1 Besonderhede van die deelnemers aan die navorsing 

Tien leerlinge is deur onderwysers aangewys as deelnemers aan die navorsmg 

(kyk 5.7). AI tien hierdie leerlinge se ouers is deur die onderwysers beskryf 

as onbetrokke (kyk 1.2.2). Die ouers sou volgens die onderwysers, geen 

skoolfunksies, soos oueraande, sportbyeenkomste, konserte en prysuitdelings 

bywoon nie. Die feit dat die kinders as substituut-ouers tuis optree, is self 

deur die kinders aan die onderwysers meegedeel. AI tien die leerlinge se 

ouers het albei gewerk en was ongeveer vanaf 07:30 tot 18:00 uithuisig. 

Hierdie ouers blyk dus volgens die literatuur as fisiek gedistansieerd, 

bestempel te word (kyk 1.1; 1.2.1 ). 

Twee van die tien leerlinge, was seuns en die oorblywende deelnemers 

dogters. Die gesinsamestelling het gevruieer van biologiese ouers tot stiefouers. 

Die gesinstal het ingesluit twee tot vier kinders in die huis en twee leerlinge 

se grootouers woon by hulle in (kyk tabel 6.1 ). Die leerlinge wissel wat aka-
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demiese vermoens betref, van swakker presteerders tot goete presteerders. 

Twee van die leerlinge is prefekte en een 'n mediaprefek. Die gesinstal het 

ingesluit twee tot vier kinders in die huis en twee leerlinge se grootouers 

woon by hulle in (kyk tabel 6.1 ). Die leerlinge wissel wat akademiese 

vermoens betref, van swakker presteerders tot goeie presteerders. Twee van 

die leerlinge is prefekte en een 'n mediaprefek. 

Uit die voorafgaande word dit duidelik dat meer dogters as seuns, die rol 

van substituut-ouerskap op hulle neem (kyk 4.7). Dit blyk duidelik uit tabel 

6.1, dat die oudste leerlinge binne die gesin, moontlik vanwee bulle 

beskikbaarheid vir ander, die verantwoordelikheid van substituut-ouerskap op 

bulle neem (kyk 5.4). Oueronbetrokkenheid is een van die faktore wat tot 

substituut-ouerskap aanleiding gee (kyk 1.2.1; 6.2.1 ). 

'n Samevatting van die belangrikste inligting aangaande die deelnemers aan 

die navorsing, word in tabel 6.1 weergegee. In tabel 6.1 is 'n uiteensetting 

van elke deelnemer se besonderhede soos bekom vanuit die individuele 

onderhoude met die onderwysers asook vanuit die leerlinge se persoonlike 

leers (kyk 5.6.1). 

6.2.2 Toetsresultate 

Die Bene-Anthony gesinsverhoudingstoets, PVK, Angskaalvraelys, Kinestetiese 

huisgesinstekeninge en Projeksiemedia van Jacobs en Vrey, is afgeneem op 

elke deelnemer. Die data soos bekom vanuit die Bene-Anthony gesinsverhou

dingstoets, PVK en Angskaalvraelys, sal vervolgens bespreek word. 
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Tabel 6.1 Inligting aangaande die deelnemers aan die navorsing 

ee -emers vouers I r O:iiSi\0 ill I n.aihlit I viiu\Oi'uOirilliC veroepe Yan 

I 
~ ... erMure 

I aan die biologics of die gcsin sib be oucrs 

nnvorsing stiefoucrs i I I 

I . D I ,,, 1 

! ! ! ! Dcclncmer 1 Biologics I Oudste I Broer 16 jaar Ma: Rekenmcester I 08:00-

(Dogtcr) 

1 

Broer 11 i:1:1r 17-1() 

I I ,-- J- I ,- ·-- I 
I I I I I Pa: I werk tuis 

I I I I 1 

~;;onverkrJiglGm" 

1 
Declncmcr 2 I Biologies I Oudstc I Suster 19 jaar I Ma: Versekerings- I 08:00-

(Dogtcr) I I I I I konsultant 116:00 I 
I I I I I I I 

I I I I Pa: Elektrisien I ongerecldc I ure 

(skofte) 

Declncmer 3 Ma: Biologics Oudste Broer 7 jaar Ma: Sekrctaresse 08:00-

(Seun) 

I I I I Pa: Par1eelklopper 

117:00 

Pa: Sticfvader 07:00-

117:30 

Dcelnemcr 4 I Biologies I Oudste I Broer 18 jaar Ma: Sekretaresse I ~~:~~- I (Dogter) 

I I I 
11 1:vv 

I Pa: V erkoopsmar1 07:30-

119:00 

Dcclncmer 5 Ma: Biologies I Oudstc I Suster I 10 jaar I Ma: Sekretaresse I 08:00- I {T)n.rrl-P-r\ ~-ne<t<"..- 1 ') ;.,nr lA-nn 
\...__,'--'5"""'.1._} 

I 
I c'uo•~" 

I 
j_,;;., JU(..U. I Pa: Inslecpdicns I ~~;~~- I Pa: Stiefvadcr 

j l 117:00 

Biologies 
! ! 

13 jaar 
! I 07.00- I Declnemer 6 I Tweede I Broer I Ma: Deeltydse 

(Seun) oudstc Broer 23 jaar 13.00 

I I 1 

model 

I 
I I 

I Pa: I 07:00-

l.!'.1otorwerktuig.\'1ll-ll8:30 

digc 
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Tabel 6.1 Vervolg 

Dcelnemers Ouers Posisie in Ouderdomme Beroepe van Werksure 

aan die biologies of I sibbe I ouers 

navorsil!g I stiefouers 

Declnemer 7 Biologies Oudste 9jaar Ma: Blommemark 06:00-

I I I I I 118:00 

I I I I Pa: Plastiekfabriek I 07:30-

17:00 

Deelnemer 8 Biologies Oudste I Broer 10 jaar Ma: 07:30-

(Dogter) 11 jaar 

1 
~~:inistratiewe 

1 ""7.f\[) 

1 

Broer ll I.V\J 

I I~~ H~of . I ~~:~~-
I I Aomnusrrauewe lllS:UU 

beam pte 

Deelnemer 9 Biologies Tweede 11 jaar Ma: Sekretaresse 07:30-

(Dogter) I oudste I Suster 17 jaar I 117:00 

I I I Pa: Afslaer 1 07:00-

17:00 

Deelnemer Biologies I Tweede l Suster 12 jaar t Ma: I 08:00-

lO oud~te Suster 16 jaar 

1 

Adminjstraticwe 17:00 

(Dogter) 

, ..... 
beampte ,-

I I Pa: Los werhes I Ol.lgereelde 

urc 
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6.2.2.1 Bene-Anthony gesinsverhoudingstoets 

6.2.2.1.1 Resultate 

Die postulaat wat hier gestel word, IS dat substituut-ouers moontlik 

ontoereikende verhoudlngs met hulle ouers mag beleef vanwee hulle ouers se 

onbetrokkenheid. 

Elke leerling se data is individueel ge"interpreteer. Ooreenkomste en verskille 

tussen die data, word dan uitgewys. Die gegewens wat hierna weergegee 

word, is die persepsies van deelnemers (substituut-ouers), met betrekking tot 

negatiewe en positiewe terugvoer vanaf en teen die ander gesinslede, maar 

ook teen en vanaf hulleself. Die gegewens sluit ook die substituut-ouer se 

persepsie van oorbeskerming in. 

Die resultate van die Bene-Anthony gesinsverhoudingstoets word in tabelle 

6.2, 6.3 en 6.4 weergegee. In tabel 6.2 word die persepsie van die 

deelnemers ten opsigte v'311 hulle betrokkenheid by hulle gesinslede uiteengesit. 

Die ideaalbeeld in elk van die verhoudings word verskaf en 'n vergelyking 

van die deelnemer se betrokkenheid met die ideale omstandighede, is dus 

moontlik. 

Indien daar gelet word op die gemiddelde betrokkenheid van die deelnemers 

by hulle sibbe, is dit opvallend om te sien dat die betrokkenheid 44,2 1s en 

die ideaal met 34,2, oorskry (Tabel 6.2). 
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Die leerlinge se gemiddelde betrokkenheid by hulle moeders het egter me 

soos verwag, vanwee die groter betrokkenheid by hulle sibbe getaan me 

(gemiddeld 19,6, ideaal 20). Die betrokkenheid van die leerlinge by hulle 

vaders, was net met 2,1 punte onder die ideaal van 16. Die leerlinge se 

gemiddelde betrokkenheid by hulleself, is aansienlik hoer as die ideaal van 

2 (betrokkenheid by self 3,5 punte hoer). Vyf leerlinge toon 'n laer 

betrokkenheid by hulle moeders en ses leerlinge 'n laer betrokkenheid by 

hulle vaders, as die ideaal van 20 en 16 onderskeidelik Vier leerlinge toon 

'n hoer betrokkenheid by die moeder as die ideaal van 20. Slegs twee 

leerlinge toon 'n hoer betrokkenheid, as die ideaal van 16, by die vader. 

Tabel 6.2 Die ideaalbeeld van gesinslede se betrokkenheid by mekaar in 

vergelyking met die deelnemers se betrokkenheid by hulle gesinslede 

Deelnemers I Betrokkenheid I Betrokkenheid Betrokkenbeid I Betrokl,enheid I Betrokkenbeid 

aan die I by sibbe I by moeder by vader I by self I bv ander 

navorsing Ideaal=lO Ideaa!=ZO Ideaa!=16 Ideaal=Z Idca!JJ=6 

Deelnemer 1 54' 23' 12* 10' 21' 

Deelnemer 2 20' 11* 13* 4' 11' 

Deelnemer 3 43' 27' 16 9' 0* 

Dcelnemer 4 57' 20 20' 3' 0* 

Dceinemer 5 48' 24' 16 8' 0* 

Dce1nemer 6 36' 17* 7* 4' 0* 

Dcelnemer 7 39' 27' 20' 7' 0* 

Deelnemcr 8 21' 12* 15* 4' 0* 

Deelnemer 9 40' 17* 10* 0* 16' 

Deelnemer 184' 118* 10* 6' I 0* 

'" iV i i i 
Gemiddelde 44,2 19,6 13,9 5,5 4,8 

(Inligting bekom deur die interpretasie van data, soos verkry vam1it die Bene-Anthony 

gesinsverhoudingstoets) 

* - Laer as die ideaal. By sibbe - 0, by moeder - 5, by vader - 6, by self - I, by ander - 7 

' - Hoer as die ideaal. By sibbe - 10, by moeder - 4, by vader - 2, by self - 9, by ander - 3 
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Wanneer daar gekyk word na die negatiewe en positiewe terugvoer vanaf en 

teen die gesinslede is dit duidelik dat die gemiddelde positiewe terugvoer 

vanaf en teen die moeder 12,4 is, teen die vader se 8,3 gemiddeld. Die 

gemiddelde negatiewe terugvoer vanaf en teen die moederfiguur is 7,3 en teen 

die vader is dit 5,3. Positiewe en negatiewe terugvoer vanaf en teen die 

moeder as versorger, is hoer as teen die vader, wat essensieel gesien word 

as die broodwinner. 

Oor die algemeen is die totale gemiddelde positiewe terugvoer vanaf en teen 

die ouers (pa en rna), hoer as die negatiewe terugvoer vanaf en teen die 

ouers (pa en rna) (kyk tabel 6.3). Die bogenoemde data toon dat die ouers 

steeds as belangrik geag word deur die substituut-ouers, ten spyte van die 

ouers se onbetrokkenheid by die kinders. 

Die totale gemiddelde positiewe terugvoer vanaf en teen die sibbe is 18, 1, 

terwyl die negatiewe terugvoer 13,4 is. Hierdie gemiddelde is die hoogste van 

al die betrokke relasies wat getoets word. Negatiewe en positiewe terugvoer 

bestaan dus tussen substituut-ouers en die aan wie hulle sorg moet verleen. 

Die gemiddelde negatiewe en positiewe terugvoer teenoor die self is die 

laagste (kyk tabel 6.3). 

Die negatiewe response vanaf en teen die gesinslede is bymekaar getel. 

Dieselfde is gedoen met die positiewe response vanaf en teen die ander 

gesinslede. Hierdie berekeninge is dan in kategoriee verdeel wat die negatiewe 

en positiewe terugvoer vanaf en teen die sibbe, die rna, die pa en self 

reflekteer. Die gemiddeldes van hierdie kategoriee (die positiewe en negatiewe 

response apart) is dan bereken en in tabel 6.3 weergegee. 
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Tabel 6.3 Negatiewe en positiewe terugvoer vanaf en teen die gesinslede 

I
I D;;elne~ers aan die 

navorsmg 

I 

Deelnemer 1 

Deelnemer 2 

Deelnemer 3 

Deelnemer 4 

Deelnemer 5 

Dcelnemer 6 

Deelnemer 7 

Deelnemer 8 

Deelnemer 9 

Deelnemer l 0 

Gemiddeldes 

I
I N;;gatkwe ;;n 

positiewe 

I teru~·oer I vanaj en teen 

sib be 

- + 

16 24 

8 16 

,.,,., 
" .:..:. " 

0 1 

14 26 

7 24 

12 15 

4 8 

20 24 

31 37 

13,4 18,1 

I ,.._ __ ., _____ ---

1 

pn:~~u~n~ ..:-u 

positlewe I terugvoer vanaf 

I en teen rna 

- + 

16 7 

5 8 

() 10 
7 <O 

7 13 

4 20 

5 11 

12 15 

4 8 

6 ll 

5 13 

7,3 12,4 

I
I Negatiewe ;;n 

positiewe 

I terugvoer vanaf I en teen pa 

- + 

1 11 

2 11 

0 0 
0 0 

7 ll 

14 1 

0 6 

11 10 

1 14 

4 6 

5 5 

5,3 8,3 

I
I Negatiew;; en 

positiewe 

I terugvoer ~~naf I en teen selr 

- + 

6 1 

2 1 

,., 
" £. J 

0 1 

1 1 

0 2 

1 3 

2 2 

3 3 

2 3 

1,9 2,2 

Substituut-ouers se perseps1es van oorbeskenning, van die gesinslede toon dat 

hulle ouers geneig is om die jongste lid in die gesin te oorbeskerm. In tabel 

6.4 is drie kategoriee saamgestel een vir die moeder, vader en self. Daar is 

dan na aanleiding van die Bene-Anthony gesinsverhoudingstoets, gekyk wie 

m die huisgesin oorbeskerm word. Die kinders is net gekategoriseer as kind 

1 en kind 2. Kind 1 is die jongste in die huisgesin en kind 2 IS die 

middelste kind binne die gesin. Die kategorie - self in tabel 6.4, dui op die 

substituut -ouers. 
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Tabel 6.4 Inligting aangaande die oorbeskerming van die gesinslede 

lvia TL Oorbeskenn ra 

lcintl I lcintl I ""If lcintl I :irrd I "'f kintl ! kintl I ~IT ~~- I ~·~- I ~-.. I~~- I·:- I~~- I 
Deelnemer I 4 l 0 1 0 3 1 1 0 

- ·-

Deelnemer 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 

Deelnemer 3 4 0 1 4 0 0 7 0 1 

Deelncmer 4 2 0 l 3 0 1 8 0 0 

Deelnemer 5 1 0 0 3 0 1 4 0 5 

~ . / " " " " " . ~ " . I ueememer o I ~ I ~ I ~ I~ I~ I ~ I: I~ n==l~=m~ '7 

I ~::::~::~ ~ I~ I ~ I~ I~ I~ I ~ I ~ I~ 
I ~ee:e:e~ 9 I 3 I o 12 11 lo I 3 I 2 I o 

I ~ I 
I~ I 
Is I 

Deelnemer 10 1 4 0 4 0 0 3 4 I 
- ~---

Gemiddeldes 2 0,5 0,4 2 0 0,9 4,6" 0,8 1,6 

Die hoogste gemiddelde telling van 4,6 (met asterisk in tabel 6.4 aangedui), toon dat kind l oorbcskenn 

word en kind l is die jongste kind in die huisgesin. 

6.2.2.1.2 Gevolgtrekkings 

Ter opsommmg van die inligting soos bekom vanuit die Bene-Anthony 

gesinsverhoudingstoets, kan die volgende gese word: 

1. daar bestaan 'n hoe betrokkenheid by die sibbe, binne die substituut-

ouer se gesm; 

u. die betrokkenheid by die moeder IS steeds hoog, ten spyte van haar 

afwesigheid van die gesin; 

m. die leerlinge se betrokkenheid by hulleself is hoer as die verwagting; 

IV. positiewe en negatiewe terugvoer van die sibbe is die hoogste, daama 

volg die positiewe en negatiewe terugvoer van die moeder; 
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v. substituut-ouers ontvang meer positiewe en negatiewe terugvoer van 

bulle sibbe as van bulle ouers af; en 

v1. die gemiddelde positiewe en negatiewe terugvoer vanaf en teen die self 

is die laagste van al die relasies. 

Hierdie inligting soos bekom vanuit die Bene-Anthony gesinsverhoudingstoets, 

lei tot hierdie gevolgtrekkings: 

Die groter betrokkenheid van die oudste kinders by die ander sibbe, mag 

wees vanwee die eise wat substituut-ouerskap aan bulle stel. Hulle neem die 

verantwoordelikheid om vir die ander kinders binne die huisgesin te sorg, wat 

bulle interaksie, kommunikasie en kontak met bulle sibbe verhoog (kyk 1.1). 

Die moeder blyk steeds as die primere opvoeder gesien te word en mag vir 

die substituut-ouer, dien as ondersteuningsisteem (kyk 1.1 ). Die betrokkenheid 

by die self, dui moontlik op egosentrisiteit en mag dalk die substituut -ouer 

se hulpverlening aan die ander sibbe minder effektief maak (kyk tabel 4.2. 

punt 40). 

6.2.2.2 Persoonlikheidsvrae(vs vir kinders 

Die resultate soos bekom vanuit die Persoonlikheidsvraelys vir kinders word 

nou bespreek 

6.2.2.2.1 Resultate 

Aan die hand van die postulaat is gestel dat die bereidwilligheid van kinders 

om as substituut-ouers op te tree, 'n bepaalde verantwoordelikheidsin van 

bulle vereis. Ten einde ondersoek m te stel of daar wel 'n verantwoor

delikheidsin by substituut-ouers bestaan, het die navorser dit nodig geag om 

die Persoonlikheidsvraelys vir kinders af te neem, ten einde vas te stel oor 
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watter eienskappe substituut-ouers beskik en of een daarvan moontlik 'n 

sterk verantwoordelikheidsin is. 

Die leerlinge se stiene van elke faktor op die PVK het tussen 1-7 gele. 

Daar was dus eenstemmigheid op die oorgrote meederheid faktore van al 

tien die leerlinge. In tabel 6.5 is elkc leerling se stientellings op die 

veertien faktore van die PVK aangetoon. 'n Gemiddelde stientelling vir die 

tien leerlinge is bereken en afleidings is dan van hierdie gemiddelde 

stientellings gemaak Elke faktor en die implikasie daarvan word nou 

individueel bespreek 

Faktor A: Teruggetrokkenheid teenoor na-buite-lewend 

Op Faktor A was al die leerlinge se stientellings tussen een en twee. Die 

gemiddelde stientelling op hierdie faktor is bereken as 1,2. Dit mag dui 

daarop dat die leerlinge oor die volgende trekke beskik Teruggetrokkenheid, 

krities en presiesheid. Die leerlinge mag dikwels weerstand bied teen 

volwasse Ieiding. Hulle kan soms aggressief, dwarstrekkerig, agterdogtig en 

jaloers wees. 

Faktor B: Minder intelligent teenoor meer intelligent 

Op Faktor B het die leerlinge se stientelling tussen 1 en 2 gevar1eer en 'n 

gemiddelde stientelling van 1,3 is vir die tien leerlinge bereken. Hierdie 

stientelling van 1,3 mag 'n aanduiding daarvan wees dat die deelnemers 

beskik oor 'n lae algemene verstandsvermoe. Dit mag ook dui op minder 

deursettingsvermoe en belangstelling in skoolwerk (kyk tabel 6.5). 
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Tabel 6. 5 Inligting soos bekom vanuit die PVK 

Faktore van die PVK Deelnemers aan die navorsing 

11 I 2 13 14 Is I 6 I 7 18 19 110 I Ge-

I I I I I I I I I I I mid- I 
I I I I I I I I I I ~~:::s I 

x 

Faktor A I I 1 I 1 2 1 2 I I I,2 

Faktor B 2 2 2 I I 1 1 1 I 1 1,3 

Faktor C 1 3 2 1 4 4 I 4 3 2 2,5 

Faktor D 2 1 3 3 I 3 4 2 1 1 2,1 

Faktor E 1 i 3 4 2 1 3 1 3 3 2,2 

Faktor F " , 1 ~ , 1 , , , ,j , ,4 
J ... ,1, .. ... ,1, ... ... ... .. ... , .. 

Faktor G 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1~ 

Faktor H 3 3 4 2 3 2 1 3 2 1 2,4 

Faktor I 1 4 2 2 3 5 2 4 4 2 2:J 

Faktor J 1 1 2 2 3 3 1 1 ] 1 1,6 

Faktor N 4 7 3 7 3 2 7 1 2 4 4 

Faktor 0 2 2 1 3 4 1 3 1 1 1 1:J 

Faktor Q3 1 3 3 1 2 2 1 3 3 2 2,1 

Faktor Q4 3 3 4 4 2 3 4 4 ] 4 3,2 
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Faktor C: Maklik deur gevoelens beinvloed teenoor emosioneel stabiel 

Faktor C het stientellings van tussen 1 en 4 getoon. 'n Berekende gemid

delde stientelling van 2,5 is verkry. Die deelnemers mag dus die volgende 

trekke toon. Bulle kan soms emosioneel gefrustreerd raak, hulle houdings en 

belangstellings mag veranderlik wees en hulle mag vol kommer wees. 

Persone met 'n lae stientelling op hierdie faktor, mag geneig wees om 

verantwoordelikheid te vermy. Hier bestaan dus 'n teenstrydigheid, as in ag 

geneem word dat substituut-ouerskap die aanvaarding van verantwoordelikheid 

ten opsigte van ander kinders impliseer. Indien daar gekyk word na 

substituut-ouers se hoe angsskaaltellings, mag hulle vrees en kommer om by 

toekomstige situasies betrokke te raak (wat vir bulle onbekend is), damtoe 

lei dat hulle in onbekende situasies eerder verantwoordelikheid wil venny 

(kyk 6.2.2.3.1; Faktor H). 

Faktor D: Flegmaties teenoor Prikkelbaar 

Op Faktor D is ook 'n stientelling van tussen 1 en 4 gehaal. Die gemid

delde stientelling is hier 2, 1, wat toon dat die leerlinge moontlik kalm, 

bedaard, selfgenoegsaam dog beskeie mag wees. 

Faktor E: Onderdanigbeid teenoor Dominant 

Stientellings van tussen 1 en 4 was op hierdie faktor algemeen. 'n 

Gemiddelde stientelling van 2,2 is verkry. Hierdie faktor onderskryf die 

volgende karaktertrekke:- onderdanig, afhanklik, goedhartig, welwillend, eks-
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pressief en inskiklik. Substituut-ouers mag dus meer geredelik opdragte wat 

deur ander persone soos hulle ouers of ander outoritere figure, aan hulle 

gegee word, sonder enige weerstand uitvoer. Vanwee hulle goedhartigheid 

en welwillendheid mag substituut-ouers ook meer geredelik hulle taak as 

substituut-ouers opneem en selfs deur hulle sibbe, vanwee hierdie positiewe 

karaktertrekke waaroor substituut-ouers beskik, aanvaar word. 

Faktor F: Sober teenoor onbesorg 

Die stientelling van die individuele leerlinge het tussen 1 en 5 gevaneer op 

Faktor F. Die gemiddelde stientelling van 2,4 mag daarop dui dat die 

leerlinge ernstig, stil, introspektief~ besorgd en peinsend is. Hierdie leerlinge 

mag vashou aan innerlike waardes en soms traag en stadig wees. Hulle mag 

dalk met strenger, ernstiger standaarde opgevoed wees. Die leerlinge mag 

meer geslote voorkom en selfs senuweeagtige gewoontes openbaar, soos 

byvoorbeeld om hulle naels te byt. 

Faktor G: Opportuun teenoor Pligsgetrou 

Faktor G het lae stientellings van tussen 1 en 3 getoon. 'n Gemiddelde 

stientelling van 1,8 mag toon dat die deelnemers aan die navorsing soms 

wispelturig, onbestendig, ongeduldig, onbetroubaar en ontspanne voorkom. Dit 

is opvallend dat hier weer 'n teenstrydigheid voorkom. Substituut-ouers mag 

dalk vanwee die feit dat hulle oorlaai word met take en ander 

verantwoordelikhede, soms ongeduldig voorkom, aangesien hulle geduld en 

vermoens voortdurend as substituut-ouers tot die uiterste beproef word (kyk 

2.2). 
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Faktor H: Skaam teenoor Spontaan 

Op hierdie faktor het die leerlinge se stientellings gevarieer tussen 1 en 4. 

Die stientelling van 2, 4 dui daarop dat hierdie leerlinge temggetrokke, 

ingetoe, versigtig en konsensieus mag wees. Hulle mag getipeer word aan 

die "soet-sindroom", wat impliseer dat hulle traag mag wees om uiting aan 

hulle gevoelens te gee en bang is vir die onbekendheid wat nuwe situasies 

oplewer. Hierdie leerlinge word bestempel as bedagsaam teenoor ander, maar 

hulle voel soms nie opgewasse om met alles om hulle in voeling te bly nie. 

Faktor 1: Ontoegeeflik teenoor Teerhartig 

F aktor I het stientellings van tussen 1 en 5 opgelewer vir die onderskeie 

leerlinge. Die leerlinge wat 'n stientelling van tussen 1 en 3 het (gemiddeld 

van 10 leerlinge is 2, 9), mag as realisties en selfstandig bestempel word. 

Hulle neem verantwoordelikheid, is selfgenoegsaam en prakties. Die 

gemiddelde stientelling van 2,9 verteenwoordig 'n praktiese, volwasse en 

realistiese temperamentele dimensie. Wanneer die resultate op Faktor C 

vergelyk word met die op Faktor I, is die teenstrydigheid van emosionele 

onstabiliteit teenoor selfstandigheid opvallend. Die navorser het egter bevind 

dat die substituut-ouers hulle taak van ouerswees as aangenaam beleet~ maar 

tog mag hierdie substituut-ouers soms gefmstreerd raak met hulle werks

lading en die verantwoordelikheid wat met hierdie werkslading gepaard gaan. 

Faktor J: Lewenskragtig teenoor weifelagtig 

Hier is 'n stientelling van tussen 1 en 3 behaal wat lewensblyheid verteen-
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woordig. Hierdie leerlinge word as navolgers bestempel en konformeer aan 

die groep. Hulle hou van aandag, aanvaar algemene standaarde en tree 

dikwels ook handelend op. 

Faktor N: Naief teenoor Skerpsinnig 

F aktor N toon stientellings van tussen 1 en 7. 'n Gemiddelde stientelling 

van 4 dui daarop dat hierdie leerlinge nie naief, maar ook nie skerpsinnig 

is nie. Hulle is waarskynlik 'n gebalanseerde kombinasie van beide 

eienskappe. Hierdie eienskappe sluit in 'n gebrek aan selfinsig, liggelowig 

en naief aan die eenkant en realisties, bedrewe en presies aan die ander 

kant. Drie van die tien leerlinge het relatief hoe stientellings van 7 op 

Faktor N behaal, wat daarop mag dui dat hierdie drie leerlinge skerpsinnig 

mag wees. Hierdie hoe tellings van 7 plaas dan ook die ander leerlinge 

op 'n gemiddelde stientelling. 

Faktor 0: Kalm teenoor bevreesd 

Op Faktor 0 het die deelnemers stientellings van tussen 1 en 4 behaal. 'n 

Gemiddelde stientelling van 1,9 toon dat die leerlinge selfvoldaan, bedaard 

en rustig is. Hulle mag as opportuniste beskryf word wat dikwels nie omgee 

me. 

Faktor Q3: Ongedissiplineerde self-kontlik teenoor Bebeersdheid 

Op Faktor Q3 het al die leerlinge stientellings tussen 1 en 3 behaal. Eien

skappe wat geassosieer word met die gemiddelde stientelling van die 

deelnemers van 2,1 dui op 'n gebrek aan integrasie, onbeheersde emosio

naliteit en prikkelbaarheid. Indien die leerlinge se stientellings op Faktor I 
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en F aktor Q3 vergelyk word, is dit duidelik dat hier 'n teenstrydigheid 

voorkom. Dit blyk egter uit navrae vanaf die onderwysers, of hierdie 

substituut-ouers wel selfstandig en selfgenoegsaam is, maar tog soms 

prikkelbaar en emosioneel raak, wanneer hulle uitgeput en onder te veel 

druk geplaas word. Hierdie onbeheersde emosionaliteit en prikkelbaarheid 

word veral deur onderwysers aan die einde van die skoolkwartale by die 

leerlinge gemerk 

Faktor Q4: Ontspanne teenoor Gespanne 

Op hierdie faktor het die leerlinge se stientellings gewissel tussen 1 en 4. 

Die gemiddelde stientelling van 3,2 dui daarop dat hierdie leerlinge 

ontspanne en ongefrustreerd mag wees. 

6.2.2.2.2 Gevolgtrekkings 

W anneer daar dus weer gekyk word na die postulaat aangaande substituut

ouers se verantwoordelikheidsin, wat in hoofstuk vyf gestel is (kyk 5. 4 ), kan 

die volgende gese word. Op Faktor C blyk die lae tellings wat die leerlinge 

behaal het 'n aanduiding daarvan te wees dat die leerlinge dalk juis 

verantwoordelikheid wil vermy. Die rede waarom hierdie leerlinge dalk 

verantwoordelikheid wil vermy, mag wees omdat hulle voel dat hulle reeds 

te veel verantwoordelikheid het, aangesien hulle na hulle sibbes moet 

omsien. Onbekende, vreemde situasies mag hulle angsvlakke laat verhoog en 

hierdie negatiewe belewing van vreemde situasies mag hulle daarvan laat 

wegskram (kyk Faktor H). Hierdie hipoteses mag deur verdere navorsing 

toegelig word. 
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Binne die konteks van hierdie studie, is die inligting wat bekom is via die 

individuele onderhoude, afdoende bewys dat hierdie substituut-ouers wei oor 

'n verantwoordelikheidsin beskik. Persoonlikheids- eienskappe wat ook na die 

afuame en interpretasie van die PVK duidelik geword het, is: 

Teruggetrokk:enheid, minder deursettingsvermoe, prikkelbaarheid, goedhartig

heid en rustigheid, asook onderdanigheid, afhanklikheid en inskiklikheid. 

Karaktertrekk:e wat slegs eenmalig voorkom en dus nie van belang geag 

word nie is krities, aggressief, jaloers en prakties (meer konkreet gebonde) 

(kyk tabel 6.5). 

6.2.2.3 Resultate soos bekom vanuit die Angsskaalvraelys 

Die resultate van die Angsskaalvraelys word vervolgens bespreek. 

6.2.2.3.1 Resultate 

Die postulaat dat substituut-ouers moontlik onsekerheid en angs beleef, as 

gevolg van die hoe verwagtinge wat aan hulle gestel word vanwee hulle 

begeleiding van hulle sibbe, sal met behulp van die Angsskaalvraelys 

ondersoek word (kyk 5.4). Die resultate van die Angsskaalvraelys, word in 

tabel 6.6 weergegee. Die waardes 1, 2 en 0 is respektiewelik aan ja-, nee

en geen respons, toegeken. Die totale van elke leerling se ')a" response is 

dan bereken. Indien 'n leerling meer as 22 ')a" response het, toon die 

telling dat die leerling angs ervaar. 
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Tabel 6.6 ltemontleding van die Angsskaalvrae(vs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

!te::n 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 

Items 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 

Items 3 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 

Items 4 It 1 2 2 1 1 1 2 2 1 

items 5 2 i 2 2 2 1 2 1 i 1 

Items 6 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 

Items 7 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 

I Items 8 

Items 9 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 

Items 10 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 

Items 11 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 

Items 12 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

I Items 13 

Items 14 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 

Items 15 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 

Items 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Items 17 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

Items 18 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 

lteu.s 19 . . 2 1 ~ ~ "' ~ . 2 '- '- k k k k '-

Items 20 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 

Items 21 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

Items 22 It 1 2 1 1 2 2 2 1 1 

Items 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Items 24 ! 2 ! 2 1 1 1 2 2 1 

Items 25 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 

Items 26 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Items 27 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 

Hems 28 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 

I Items 29 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

.Ja=l; Nee=2; Gcen n-spom;=O; Angs=A; Nie angs=NA; Lennskaal=LS; .Jok=* 
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Tabel 6.6 (Vervolg) 

Items Deehtemers 

2 3 4 5 6 7 9 lfl 

Item 30 1 I 2 

'Items 31 11 I 1 

I 2 I 2 I 2 

Items 32 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 

Items 33 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 

Iter...s 34 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 

Items 35 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 

Items 36 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 

Items 37 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Items 38 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Items 39 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

Items 40 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 

Items 41 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

Items 42 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 

Items 43 . 2 ~ 2 ~ ~ ~ ~ . . 
1 "' "' .. "' "' .l .l 

Items 44 1 2 1 2 0 2 1 1 1 1 

Items 45 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 

Items 46 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

Items 47 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 

Items 48 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 

Items 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Items 50 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 

Items 51 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 

Items 52 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Items 53 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

Totaal 41 26 21 30 26 23 20 14 28 40 

AINA A A NA A A A NA NA A A 

*=Jok X X X * X * X X X * 

.Ja=1; Nec=2; Geen respons=O; .Ang:s=;\.; Nic angs=NA; Lcunskrul!=LS; Jok=* 

In hierdie tabel is angs met 'n "A" aangetoon. "NA" toon dat die leerling nie angs ervaar nic. Daar 

is ook 'n aanduiding watter dcelnemers moontlik gejok het met die beantwoording van die vraelys. 

Indien die declnemer gcjok het, is hulle kolom met 'n asterisk aangetoon. 
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Uit tabel 6.6 blyk sewe van die tien leerlinge angs te ervaar. Die 

gemiddelde angstelling van die sewe leerlinge was 25 en oorskry die telling 

van 22, wat angs aandui. Drie van die tien leerlinge het meer as ses "ja"

tellings gemerk op die leuenskaal, wat 'n aanduiding kan wees dat hulle 

jok. Die leuenskaal dui dus vir ons daarop dat hierdie vraelyste onbetroubaar 

mag wees. 

Op items 1, 6, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 

46, 49, 52 en 53, het die meerderheid leerlinge (sewe) dieselfde response 

gegee. Hierdie gegewens mag betekenisvol wees vir die studie en sal nou 

verder ondersoek word. 

Item 1: Aandagtoespitsing - Hierdie item handel oor die leerlinge se vermoe 

om hulle aandag by 'n gegewe taak te bepaal. Die meeste leerlinge vind dit 

nie moeilik om hulle aandag by 'n gegewe taak te bepaal nie. 

Item 6: Angs - Hierdie item handel oor die mate van angs wat die 

leerlinge ervaar. Aangesien die meederheid leerlinge se response op hierdie 

item eenders was, dui dit aan dat die leerlinge angstig is en fisieke 

simptome wat met angs gepaard gaan, gereeld ervaar. 

Item 16: Bekommernis - Hierdie item reflekteer die leerlinge se kommer 

aangaande aspekte in en om bulle leefwereld. Die leerlinge blyk egter vry 

te wees van alledaagse bekommemisse. 

Item 17: Vriendelik - Hierdie item stel ondersoek in na die leerlinge se 

geaardhede. Die karaktertrek waarop in hierdie item gefokus word IS 

vriendelikheid. Die leerlinge rapporteer dat hulle altyd vriendelik is en nie 

maklik kwaad word nie. 

Item 20: Emosionele beheer - Hierdie item handel oor die leerlinge se per-
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seps1es van hulle emostes en die wyse waarop hulle daaraan uiting gee. 

Die leerlinge blyk in staat te wees om hulle emosies te beheer. 

Item 21: Mooi maniere - Item 21 handel oor karaktertrekke en wei die 

leerlinge se persepsies van hulle ge1ntemaliseerde waardes. Die deelnemers 

etiketteer hulleself as persone met mooi maniere. 

Item 23: Angsvlakke - Hierdie item handel oor die leerlinge se angsvlakke 

en toon dat die leerlinge nie spanning of angs ervaar nie. 

Item 26: Simptome kenmerkend van angs - In item 26 word bepaalde 

simptome wat dikwels met angs gepaard gaan gespesifiseer. Die leerlinge 

voel dat hulle nie angs beleef nie en simptome daarvan soos om te sukkel 

om te sluk ervaar nie. 

Item 28: Sensitiwiteit - Hierdie item handel oor sensitiwiteit as karaktettrek. 

Die leerlinge voel ahnal dat hulle sensitief is. 

Item 29: Liggeraak - Hierdie item handel oor die karaktertrek om liggeraak 

te wees. Die leerlinge voel ook dat hulle maklik seergemaak voel. 

Item 33: Akademiese prestasies - Hierdie item handel oor die leerlinge se 

sienings van hulle akademiese prestasies. Sewe van die leerlinge voel dat 

hulle bekommerd is oor hulle skolastiese prestasies. 

Item 34: Gaaf - Hierdie item fokus op die karaktertrek om gaaf te wees. 

Die leerlinge is ook omtuig dat hulle benewens vir hulle mooi maniere en 

vriendelikheid ook altyd gaaf is teenoor ander persone. 

Item 38: Onsekerheid - Hierdie item handel oar die leerlinge se selfkonsep

te. 

Item 39: Opinie van ander - Hierdie item bepaal die belang van ander 

persone se opinies en die invloed van hierdie opinies op die leerlinge. Die 

leerlinge blyk almal onseker van hulleself te wees en waarde te heg aan die 

oordeel van ander persone. 
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Item 40: Uitlating van emos1es - Hierdie item reflekteer die emos1es 

waaraan die leerlinge uiting gee. Dit blyk asof hierdie leerlinge nooit kwaad 

word me. 

Item 41: W elsyn van ouers - Hierdie item handel oor die leerlinge se 

siening aangaande die welsyn van hulle ouers. Die leerlinge is bekommerd 

oor die welsyn van hulle ouers. 

Item 43 en 46: Angstigheid - Hierdie items gee kenmerke van 'n persoon 

wat angstige mag wees weer. Die leerlinge blyk nie bang vir die donker te 

wees nie en ervaar ook nie slapelose nagte nie. 

Item 49: Gehegtheid aan ouers - Hierdie item gee die leerlinge se gevoelens 

jeens hulle ouers weer. 

Item 52: Welsyn van hulle ouers - Hierdie item is 'n herhaling van item 

41, wat handel oor die welsyn van die deelnemers se ouers. Die leerlinge 

is bekommerd oor die welsyn van hulle ouers en hierdie item mag dus 

daarop dui dat die leerlinge tog geheg is aan hulle ouers. 

Item 53: Kommer aangaande hulle eie welsyn - Hierdie item toon dat die 

leerlinge bekommerd is dat iets sleg met hulle kan gebeur. 

6.2.2.3.2 Gevolgtrekkings 

Uit die bogenoemde itemontleding s1en die navorser die kommer van 

hierdie substituut-ouers raak. Hulle is nie net bekommerd oor hulle eie 

welsyn nie, maar ook oor die welsyn van hulle ouers. Akademiese prestasie 

is vir hulle van belang en hulle bekommer hulle daaroor. Hulle vind dit ook 

moeilik om hulle aandag hierop toe te spits. Die deelnemers is sensitief, 

eerlik, vriendelik en gaaf, maar twyfel baie in hulleself. 

137 



Indien daar nou weer na die postulaat gekyk word, aangaande substituut

ouers se belewing van angs, kan die postulaat bevestig word. Angs is by 

die betrokke substituut-ouers aanwesig. 

6.2.2.4 Kinestetiese huisgesinstekeninge 

Die resultate van die Kinestetiese huisgesinstekeninge sal nou bestudeer 

word. 

6.2.2.4.1 Resultate 

Vanuit paragraaf 5.4 mag substituut-ouers ontoereikende relasies met hulle 

ouers beleef, as gevolg van hulle ouers se onbetrokkenheid by hulle. Hierdie 

postulaat word ondersoek deur te let op sekere aspekte van die Kinestetiese 

huisgesinstekeninge vah die kinders. Die bespreking wat volg sal aandag 

skenk aan kompartementalisasie, die volgorde waarin die gesinslede geteken 

is en die aktiwiteite van die gesinslede. 

Dit is opvallend by die gesinstekeninge dat drie van die leerlinge elke 

gesinslid gekompartementaliseer het (kyk bylae A, figuur 1 ). Dit mag dui 

daarop dat daar geen interaksie tussen die gesinslede plaasvind nie. Drie 

leerlinge het hulle gesinslede op verskillende vlakke geteken, wat ook 

moontlik mag dui daarop dat daar weinig kontak en kommunikasie tussen 

die gesinslede geskied. Die oorblywende vier Ieerlinge het hulle gesinslede 

op dieselfde vlak geteken (kyk bylae A, figuur 2). 

Die volgorde waarin figure geteken word, mag 'n aanduiding wees van die 

belang van hierdie figure. Twee van die deelnemers het eerste die vader-
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figuur geteken en vyf eerste die moederfiguur. Net een leerling bet eerste 

begin teken aan die jongste lid van die gesin. Dit is ook opvallend dat die 

twee seuns hulleself eerste geteken het. Die volgende afleidings kan aan die 

hand van die tekeninge gemaak word. 

Die ouers is steeds belangrike invloedsfere binne die huisgesin en mag 

daarom dalk eerste geteken word. Dit is opvallend dat geen ouerfigure uit 

die tekeninge weggelaat word nie, alhoewel hulle die grootste gedeelte van 

die dag van die huis, afwesig is. 

Hierdie insluiting van die ouers in die kinders se huisgesintekeninge, mag 

dalk ook 'n behoefte van die kinders aandui om die ouers by bulle te he. 

Die leerlinge sien die samestelling van 'n gesin as, bestaande uit 'n rna, pa 

en kinders, vandaar dalk ook die pertinente insluiting van die ouers in al 

die tekeninge. Die aktiwiteite waarmee die gesinslede in die leerlinge se 

tekeninge besig is, mag ook waardevolle inligting verskaf aangaande die 

wyse waarop substituut-ouers bulle eie ouers beleef. 

In sewe van die tekeninge word die moederfiguur as versorgend getipeer ( sy 

kook, maak huisskoon of was skottelgoed). Een tekening is baie onkon

vensioneel in die sin, dat die moeder voorgestel word waar sy sing 

(moontlik is die moeder iemand wat ander vermaak, aandag soek of die 

middelpunt van belangstelling is?). Die moederfiguur in deelnemer agt se 

gesinstekening, is fisiek aktief voorgestel ( speel basketbal) en kan nie as 

huislik of versorgend beskou word nie. Een van die leerlinge beeld die 

moederfiguur uit as een wat hulp verleen aan 'n jonger gesinslid. Die 

vaderfiguur word deur die helfte van die deelnemers as fisiek aktief gesien -
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m tipiese manlike rolle (werk aan motors of maak die tuin skoon). Drie 

leerlinge sien bulle vaders as passief besig om koerant te lees of om 

televisie te kyk Twee leerlinge sien bulle vaders as aktief (speel golf of 

bofbal). 

Ses van die leerlinge beskryf die sibbe as besig om te speel te swem of 

k:rieket te speel. Twee van die sibbe is besig om buiswerk te doen en een 

kyk televisie. Een leerling stel die susters in 'n argument voor. 

Twee van die leerlinge beeld bulleself uit waar bulle een van bulle take 

verrig (skottelgoed was en stofsuig). Een leerling teken baarself waar sy op 

die tafel dans, wat dalk 'n beboefte aan aandag mag aantoon. Twee 

leerlinge teken bulleself waar bulle besig is met hulle huiswerk en 'n ander 

waar sy besig is om te sing. Slegs twee passiewe uitbeeldings van leerlinge 

bet voorgekom - die een besig om te eet en die ander net om te staan. 

Twee leerlinge het hulleself in die tekening weggelaat en wou nie bulleself 

teken selfs nadat bulle versoek is om dit te doen nie. Een leerling bet ook 

baar grootouers geteken as deel van die buisgesin. Die bediende is ook in 

hierdie tekening ingesluit en sy was besig om skottelgoed te was. 

6.2.2.4.2 Gevolgtrekkings 

Uit die gesinstekeninge kan die volgende hipoteses gestel word -

1. Daar blyk weinig of geen kommunikasie tussen die gesinslede van die 

substituut-ouers te bestaan nie. Uit die onderhoude gevoer na a±1oop 

van die tekeninge erken die leerlinge "... my rna en pa kom eers laat 
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by die huis", " ... my rna en pa is moeg as hulle so laat terugkom 

van die werk. .. " en ". .. dan gaan ek my huiswerk doen, bad en 

slaap ... " 

11. Die moederfiguur blyk steeds vrr substituut-ouers die belangrikste 

figuur binne hulle gesin te wees. Die gevoel jeens hulle ouers kom 

tot uiting in die volgende opmerkings tydens die onderhoude - " ... my 

rna werk baie hard, sy kook kos, was wasgoed en stryk nog ook. .. , 

my pa doen eintlik niks" en " ... my rna wys my hoe om te stryk, 

sy maak kos en help my soms met my huiswerk, .. . my pa kyk dat 

alles gedoen is". Die moeder tree hoofsaaklik versorgend op terwyl 

die pa die brug na die buitewereld is - (hy) " ... bring net geld 

huistoe, om vir ons te sorg". 

111. Die sibbe blyk steeds as kinders gesien te word en word deur die 

substituut-ouers, spelendergewys voorgestel. "... tannie my boetie 

spring altyd op my bed of swem" en " ... my broers speel krieket 

buitekant". Dit is opvallend dat al die leerlinge genoem het, dat een 

van hulle take is om om te sien na hulle broers of susters, deur 

hulle te help met huiswerk of net 'n ogie oor hulle te hou " ... ek 

moet sorg dat my broer sy huiswerk doen en medisyne kry" en " ... 

my rna vra my altyd waar is jou broer en dit is my verantwoor

delikheid om te kyk waar hy is en hom op te pas". Geeneen van die 

leerlinge beeld hulleself egter in 'n situasie waar hulle aan hulle 

jonger sibbe hulp verleen, uit nie. 

1v. Die belang van die self of eie ek, in die tekeninge verskil aansienlik 

van die een deelnemer na die ander. Aangesien daar nie eenvormig

heid bestaan wat die voorstelling van die self in die tekeninge betref 

nie, kan 'n hipotese nie in die geheel, hieroor gemaak word nie. 
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6.2.2.5 Projeksiekaarte van Jacobs en Vrey en onderhoude wat gevoer 

lS 

Die resultate van die Projeksiekaarte van Jacobs en Vrey sal non bespreek 

word. 

6.2.2.5.1 Resultate 

Indien daar gekyk word na die postulate (kyk 5.4), naamlik dat substituut

ouers bulle taak as positief beleef en dat hierdie positiewe belewing mag 

hydra tot die ontstaan van 'n positiewe selfkonsep en uiteindelik tot 

selfaktualisering, is dit nodig geag om die Projeksiekaarte van Jacobs en 

Vrey aan te wend om antwoorde op hierdie postulate te vind. 

Die inhoudsanalise van die onderboude gevoer met die leerlinge, sowel as 

bulle response op die Projeksiekaarte van Jacobs en Vrey, word nou 

weergegee met bebulp van teksanalisering en kodering van die data, asook 

die identifisering en die defmiering van die kategoriee (kyk 5.8; Maykut & 

Morehouse 1994:128, 134, 139, 140-144). 

Die rou data bestaan nit die transkripsies van die deelnemers se onderboude 

en bulle response op die Projeksiemedia van Jacobs en Vrey. Die 

onderboude is gebaseer op sekere vrae. Hierdie vrae is opgestel aan die 

hand van die vrae waarvan die navorser in die teoretiese boofstukke bewus 

geword bet (kyk 1.2.1 ): 

1. Wat is jou take of verantwoordelikhede by die huis? 

u. Wat sou jy se is jon ma en pa se take of verantwoordelikbede tuis? 
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111. Hoe ervaar jy die uitvoering van bierdie verantwoordelikhede? 

1v. Dink jy jy is in staat of bevoeg om hierdie take te verrig? Motiveer 

jou antwoord. 

v. Waarom dink jy is hierdie take jou verantwoordelikheid? 

vt. Word jy vergoed vir die uitvoering van jou take? 

Die response van die leerlinge op hierdie vrae, word in tabel 6. 7 aangetoon. 

In die tabel is ook voorsiening gemaak vir die totale ure wat die substituut

ouers aan bulle take span deer. 

Hierdie tabelle is 'n uiteensetting van die deelnemers aan die navorsing se 

response op die vrae wat aan bulle gestel is. Die aard van hierdie leerlinge 

se take en hoe dit met bulle ouers se take vergelyk is duidelik. Dit is 

opvallend dat ses van die substituut-ouers nie opgewasse voel vir die taak 

van ouerwees nie. Die oorblywende vier leerlinge voel wei opgewasse vir 

bulle taak. Die take neem tussen ongeveer twee tot drie ure van die 

leerlinge se namiddag in beslag. Hiema is hierdie leerlinge nog verant

woordelik vir bulle eie huiswerk. Die leerlinge kom teen ongeveer 14:00 by 

die huis. Hulle eet en trek uit, waarna bulle begin met bulle take. 

Benewens vrr die vyf vrae wat gestel is, is 'n bykomende vraag ook 

toegevoeg tot die bestaande lys van vrae. Die leerlinge is gevra om 'n 

vergelyking te tref met bulle take as substituut-ouer, byvoorbeeld " ... my 

pligte en verantwoordelikhede kan vergelyk word met 'n ou vrou met 'n nat 

broek - altyd onplesierig". 

Die wyse waarop die leerlinge bulle take beleef (kyk na vraag iii en die 

vergelyking van bulle verantwoordelikhede soos hierbo verduidelik), word 

verder getabuleer, ten einde die emosionele aard van die response bloot te 
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Tabel 6. 7 Response van die substituut-ouers op die bogenoemde vrae 

Deelnc-

mers 

1 

2 

I Leeriing se take 

I 
I 

I 
* Skottelgoed was. 

* Mop en vee. 

I * Stofsuig. 

I * Beddens op-

1 

maak. 

* Broer help met 

I 
I * 

sy huiswerk. 

Kosmaak vir die 

I 

gesm. 

* Gee die diere 

kos. 

* Was die 

skottclgoed. 

* Stofsuig. 

* Maak beddens 

op. 

* Kyk na sussie, 

I pas haar op en 

help haar met 

haar huiswcrk. 

Ouers se take I ::s:~:_ure 
~-----------,------------41 ~ee~ aan 

Pa Ma 

* <'In,;~ ""'" 

I 
-01\.Ul.L lll\:<U-

bels in 

I die huis. 

I* Beskenn 

I 
die gcsin 

I 
I 
I 
I 

teen gevam·. 

Geen ver-

antwoorde-

likhede 

tuis nie. 

my take. 

I: ~~ak kos 

I 
~ Help 

SUSSie 

soms met 

haar huis-

werk. 
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I take 

I 

I 
I 
12 

I 
I 
I 

I 
I 

ure 

ure 

I 
Opge-

wasse 

I of nie 

I 

I 
tvfy ma 

doen die 

I werk 

I ~aie be-

l
ter as 

ek. want 

I :::rom 

I verant-

1 ~~~rdelik-
heid 

I 
Ek is die 

oudste in 

I die gesm. 

I 
I 

I ek moet I 
I ~og leer I 
I iloc. I 

I I 
I ~y Ill~ 
I 

aocn a1e 

werk 

beter as 

ck, want 

'-'Y was 

baie 

klein toe 

I sy moes 

leer hoe. 

I Ek. is die 

I 
ouasre en 

mv klein-

' s:ssie doen 

I ~ic _werk 

I half en my 

I:: ::I~: 
I werk te 

doen. 

Aanspo-

ring 

IE~ k:. 
saKgel<l 

en 

lief de. 



Tabel 6. 7 (vervolg) 

Leer ling se take Ouers se take Totale ure 

I mers gespan 
I 

deer aan I Pa Ma 

I 
take 

-----

~--~--; Maak --~ * Ma~~ ---r3--ure 3 *Was 

4 

skottelgoed. 

* 1\..r~ ..... l-. iVHlilJ\. 

buisskoon. 

* Skuur mure af. 

I : ~aak tu~~koon I ~ versorg me 

diere. 

I * Help boetie 

I met sy 

I huiswerk. 

* Bad boetie. 

* Help my 

I broer met 

I sy huiswerk. 

I * Sorg dat my 

hroer had. 

I * ~k gee vir 

I ::::e 
I * Stofsuig. 

I* Maak bed-

dens op. 

* \Vas skottel-

gocd. 

I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

karre reg. 

*My pa 

doen eint-

lik niks 

me. 

I huisskoon. 

* Hl~~ 

I 

Y'Vil.::"'!o 

wasgoed. 

I * Kook kos. 

I 
I 
I 
I 
I 

* Mv rna 

maak 

kos. 

* Sy gee 

o<Jk my 

brocr 

sy medi-

sync. 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Opgewasse Waarom 

1/nie I huUe. 

I I veran1-

woordclik 

heid 

I Ek doen Ek is die Ek wil T-----~ 

I~: :~erk I :~~~teL:~ 
Ill"' :>U I "'"'"' uuo;; 

goed soos om die 

I ~y rna, I wcrk te 

I ~:ki~n. I doeu. I serrs ocrcr, 

want ek I 
I spandeer I I mecr tyd I I daaraan. I 

Ek dink ek Ek dink dit 

I venig iller- is my take 

I die take om my 

net so verant-

gocd soos woordclik-

my ma. heid te leer 

en my ma 

is moeg as 

sy huis toe 

kom en dan 

help ek 

haar. 

I :~~~a llllaiu 
help, 

maar ek 

kry ook 

I sakgeid. 

I 
I 
I 



Tabel 6. 7 (Vervolg) 

Deelne- Leerling se take Ouers se take 

mers 

Pa Ma 

I ;~~-1 * ~~ottelgoed -l--:;~'[y pa .. ~r:· My ma --

1 was. I maak net I :~~ huis-

I 
I 
I 
I 

6 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

* 1Iuisskoon seker daar I ;:o,.J\uou. 

maak. is geld in * Sy maak 

* Ek pas my 

SUSSle Op. 

* Ek hcip 

haar met 

huiswerk en 

veral Wis-

kunde. 

* Stofsuig. 

*Was 

skoitelgoed. 

* Maak 

huisskoon. 

* Kyk na my 

broer. 

* Maak kos 

vrrmy 

broer en 

moet hom 

help bad. 

die huis. 

I 
I 

* Werk net 

in die 

I tuin 

I 
I 
I 
I 

I kos. 

I * Sy ry baie 

I rond. 

I 

I 
I * Ma maak 

I kos en 

I was die 

skoUcl-

goed 

I 
I 
I 

I 
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Totale ure Opgewasse Waarom Aanspo-

I geopan 1/nie I bulle , I ring 

I I verani- I 
oeer aan 

take woordelik 

heid 

2 uur 30 -,My rna is Ek ~~e~ l Ek kry 

I minute 

I 
I 
I 

I 
I 3 ure 

I 
I 

I 

I 

I ~ot:. as 

I 
1;;1\c, ")' 

weet baie 

I meer, sy 

I kan. d~e . I werK oerer 

docn as 

I ek. 

I 

I ~~~-~v=~, I sakgeld. 
Willll lll)' I 
rna is te 

besig. My I 

na mv toe 

I 
I 

I su~sie s:l I ooK eeraer 

I kom ~s na I I my rna, 

I want my 

I ::t r:::r. I 
Ek dink ek I My rna en 

I ~~~- al I pa is die 

I Ek kry 

I sakgeld en 

lllenlle I meeste van I my ma 

werk net die tvd nie het mv 

so goed I by d:e ~:is I ~evr~--of 
I soos my I nie en my I ek haar 

I rna, want I broer hou I ::1 

~~:Pt 
!lili;;! llll~ 

1 
:~~::as I ~~e~lfde ~-~ -·~ ~-· 

ja gcse. 

tyd begin I help. 

IS ons 

I 
-1:~~~1+-1~ 
u.tc;;:,vuu\.1 

tyd klaar. 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 



Tabel 6. 7 (Vervolg) 

I mers 

8 

Leerling se 

I take 

I 
* Kook kos. 

* Maak 

skoon. 

* Suig matte 

uit. 

* Was skoitei-

goed. 

* Moet sorg 

vir broer. 

* !vlaak 

huisskoon. 

* Kook kos. 

*Was 

skottelgoed. 

* Gee die 

diere kos. 

*Was 

wasgoed. 

* Moet k-yk 

dat niks met 

broers ge

beur nie. 

met huis-

werk. 

Oucrs se take 

I 
urc 

~~~~~~~~~~~~ gespan-
Pa 

My pa werk 

I ~~.:::1 
lll1VLV1 :;. 

I 
I 
I 
I 

I':: ::ken 
doen niks 

by die 

huis as hy 

huistoe 

kom nie. 

Ma 
deer aan 

take 

My rna 3 ure 

stryk en pak 

laaie reg. 

* Sy gee 3 ure 

partykeer 

vir die 

dierc kos. 

*Was 

wasgoed. 

* Kook kos. 
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Opgewasse/ Waarom 

I nie 

I 
Ek doen 

I ~~: ~~er~--~ 
1

111<0 :;u !:;V<OU 

soos mv 

I ouers ~e. 

I 
I 
I 
I 
I My ma kan 

die werk 

beter doen 

as ek, want 

sy doen dit 

al baie 

Ianger as 

ek. 

I bulle , 

I 
veranrwoor-

delikheid 

Ek is die 

I

I ~:~t:l ~n;ic 
broer werk 

I half. 

I 
I 

I 

I Sem1s is te 

spelerig, 

hulle werk 

nie netjies 

nie. Ek is 

verder ook 

die oudste en 

moct maar 

help. 

I ring I 
I 

I 
Ek kry~ 

I sakgeld. 1 

I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I cu ... 1.1 

I 
"aKgt:m, 

klere en 

goed wat 

ek nodig 

I het vir 

1 

skool. 

I 



Tabel 6. 7 (vervolg) 

Deelne- Leerling se Ouers se take Opgewasse/ Waarom 

mers I take I ure I nie I bulle . I ring 

I 

I gespan- I I veraniWoor-

I Pa Ma delikheid deer 

I I aan I I I 

I 9 
* Diere kos 

I* :~:a I*~~~~~~. 12 ure I~,~~~:~. I~~~~~~~ my I~~~·-;, 
I*::~ I I die mo-

15"'"' p<u•y-

I I Ulv WvlX. llU<t-UUllv, I :><tx-)5vlU. 

keer kos nie so goed omdat ek lief 

I skottelgoed. I torhuis, vir die I soos my I is vir bulle. 

I * Maak I voclhokke diere. I ma nie. I I tuiuskoon. I 
en iuiu 

I I *Help my skoon. 

I SUSSIC waar I I I 
I ek kan. I I I 
I I I I 
I I I I 

10 * Maak die *My pa * Sy gee 3 ure Ek doen Om my ma 

huis skoon. bad die I die diere I die werk I te ~elp, sodat I sakgeld. 

*Was honde. I kos en lues my ma. I sy Kan rus. I skottell!.oed. * maak vir 

I * Versor: my I ons kos. I I I 
I sussie. 

I I I 
* Help my I I I sussie met 

haar huis- I I 
werk. 

I I 
I I 
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le (kyk 5.8; Vorster 1995:71). Hierdie tabulering word van belang geag 

aangesien geeneen van die leerlinge neutraal gestaan bet ten opsigte van die 

belewing van bulle take as substituut-ouers nie en hierdie belewing van 

substituut-ouers is dan ook die oorhoofse doel met die navorsing. Dit is dus 

belangrik geag om die positiewe en negatiewe aard van die response te 

beklemtoon en dan te kategoriseer, aan die hand van die positiewe of 

negatiewe aard daarvan. Ten einde hierdie kategorisering te bewerkstellig, is 

woorde en sinne of frases uitgelig en verdeel onder opskrifte, soos verkry 

vanuit die data. 

Hierdie woorde, smne en frases bet bestaan uit kombinasies van die 

volgende aspekte en is soos volg gekodeer:-

Positief (P) was gekenmerk aan gevoelens van tevredenheid, 

aangenaambeid en aanvaarbaarbeid. 

Negatief (N) - was gekenmerk aan gevoelens van ontevredenheid, frustrasie 

en/of onaangenaamheid. 

Belewing (B) - was deur die deelnemers so gei"dentifiseer of bulle response 

het emosioneel gelaaide taal bevat. 

Negatiewe vergelyking (NV) - response wat die situasie as negatief tipeer. 

Positiewe vergelyking (PV) - response wat die situasie as positief tipeer. 

Die volgende lys verduidelik die afkortings wat gebruik is vrr die kodering 

van die leerlinge se response. 

PB - Positiewe belewing 

NB - Negatiewe belewing 

NV - Negatiewe vergelyking 

NP - Positiewe vergelyking 
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Om die emosionele toon van die response bloot te le, is teksanalisering 

toegepas op tipiese uittreksels uit die transkripsies. Dit is belangrik om weer 

te noem dat die navorser wil vasstel wat die bel ewing van substituut -ouers 

is. Ten einde die belewing van substituut-ouers te bepaal is daar gelet op 

aspekte soos sinskonstruksie, lengte van sinne, herhaling van woorde, 

woordeskat, stemtoon en tempo. Deur op die voorafgaande aspekte te let is 

dit vir die navorser makliker om die emosies van die leerlinge bloot te le. 

Vervolgens word 'n voorbeeld van hierdie proses weergegee. 

Na aanleiding van die vraag: Hoe ervaar jy die uitvoering van hierdie 

verantwoordelikhede lyk deelnemer een se respons so: 

"Dit is nie lekker om my broer te help me, want hy konsentreer en 

luister nie vir my nie!. Hy is stout en wil nie hoor nie, partykeer voel ek 

sommer Ius en slaan hom, dan kry hy dalk ore!". 

Na aanleiding van die versoek om bulle verantwoordelikhede met 'n 

vergelyking te omskryf kan deelnemer een se respons weer as 'n voorbeeld 

geneem word. 

"My take kan vergelyk word soos om my hare te kam - dit is iets wat 

ek maar elke dag net moet doen" 

Sinskonstruksie en lengte: goed gestruktureerd 

Herhaling: N egatief en gefrustreerd ("nie lekker nie, luister nie, stout, wil 

nie boor nie, wil hom slaan, kry dalk ore") 

Woordeskat: Negatief ("'nie lekker nie, luister nie, stout, wil nie boor nie, 

wil hom slaan, kry dalk ore", asook " ... maar net moet doen"). 
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Stemtoon: Negatief 

Tempo: Vinnig 

Kodering: NB, NV (kyk tabel 6.8) 

In tabel 6.8 is elke leerling se response op vraag iii en die vergelyking 

gekodeer en dan getabuleer. Die totale van die afsonderlike koderings is vir 

elke leerling opgetel en afleidings kon dan vanuit die data gemaak word. 

Tabel 6.8 Substituut-ouers se belewing van hulle verantwoordelikhede 

Deelncmers PB NB PV NV 

Deelnemer l 1 1 

Deelnemer 2 1 1 

Deelnemer 3 1 1 

Deelnemcr 4 l i 

Deelnemer 5 1 1 
1 1 

De-elnemer 6 l 1 

Deelnemer 7 l 1 

Declnemer 8 l I 

Deelnemer 9 l 1 

Deelnemer 10 1 1 

Totaal 7 3 7 3 

Uit hierdie teksanalisering is dit duidelik dat sewe van die deelnemers se 

betekenisgewing aan hulle take positief is. Slegs drie van die leerlinge beleef 
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hulle take van substituut-ouer wees as negatief. Die positiewe vergelyking 

van hulle take bevestig ook hulle positiewe ingesteldheid jeens hulle 

verantwoordelikhede. Daar kan dus gese word dat substituut-ouers wei hulle 

taak positief beleef (kyk postulaat 5.4). 

Die response van die leerlinge op die Projeksiekaarte van Jacobs en Vrey, 

is ook met behulp van teks- en inhoudsanalise geanaliseer. Die woorde, 

sinne en frases is weer verdeel en as volg gekodeer. 

Positiewe relasies (PR) -

Negatiewe relasies (NR) -

Gelukkig, tevrede en aangename relasies met 

ander 

Ongelukkig, ontevrede en onaangename 

relasies met ander 

Positiewe selfkonsep (PS) - Selfversekerd, waag, positiewe 

selfkonsep 

Negatiewe selfkonsep (NS) - Onseker, bang, wil nie waag nie, negatiewe 

selfkonsep 

Positiewe leefwereld (PL) - Seker oor die toekoms, neem aktief deel 

daaraan 

Negatiewe leefwereld (NL) - Onseker oor die toekoms, passief, vermydend 

Vervolgens word deelnemer een se response op kaarte V, B, H, X, 0, en 

M, as voorbeeld van die ontleding van die projeksiekaarte van Jacobs en 

Vrey, weergegee. 

Kaart V 

«Dit Iyk vir my soos 'n paar trappe". 
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Kaart B 

"Dit is 'n seun op die trappe wat na die boonste vloer gaan en hy is te 

bang om op te gaan". 

Kaart H 

"Daar is 'n man wat hom help om op te gaan met die trappe. Hy aanvaar 

die man se hulp". 

Kaart X 

"Hierdie 1s 'n seun wat staan en VII" iets kyk, hy wil nercns been gaan 

. " RIC . 

Kaart 0 

"Dit is 'n kind wat iemand help om met die trappe op te gaan. Die seun 

hou daarvan om mense te help". 

Kaart M 

"Dit is 'n man wat vrr iemand wag en hy gaan hierdie persoon help". 

Kodering: PR [(" ... man help hom" en (hy) " ... aanvaar die man se hulp" 

"... 'n kind wat iemand help","... 'n man wat wag en 'n 

persoon help" Kaarte H, 0 en M)]. 

NS [(" ... bang om te gaan'', " ... nerens heen gaan nie" Kaarte 

B en X)]. 

NL [ ("Dit lyk soos ... ", "... daar is 'n man" en " bang" en 

"... nerens heen gaan nie")]. 

In tabel 6.9 is die leerlinge se response ten opsigte van die Projeksiemedia 

van Jacobs en Vrey soos deelnemer een se response gekodeer (kyk die 

voorbeeld van dee]nemer een). Hierdie koderings is dan vTI e1ke kategorie 

bymekaar getel en a:fleidings is van hierdie totale gemaak. 
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Tabel 6.9 Die relasies, sefjkonsep en lewensuitkyk van die substituut-ouer 

I~ , I uee~nemers 
Deelnemer 1 1 1 1 

Deelnemer 2 1 1 1 

Deelnemer 3 1 1 1 

I Deelnemer 4 I 
I Deelnemer 5 11 
I Deelnemer 6 11 

Deelnemer 7 1 1 1 

Deelnemer 8 1 1 1 

Deelnemer 9 1 1 1 

Deelnemer 10 1 1 1 

Totaal 9 1 3 7 3 7 

6.2.2.5.2 Gevolgtrekkings 

'n T otaal van nege van die substituut-ouers handhaaf positiewe relasies. 

Hierdie positiewe relasies sluit relasies met hulle sibbe, portuurgroepe en 

hulle ouers in. Slegs drie van die substituut-ouers beskik oor 'n positiewe 

selfkonsep, terwyl die oorblywende sewe substituut-ouers baie onseker van 

hulleself is. 'n Verdere sewe van die substituut-ouers se lewensdoel of -pad, 

is ook negatief Hierdie leerlinge is skrikkerig, bang om te waag en benodig 

daadwerklike steungewing wat op 'n negatiewe selfkonsep mag dui. 

Indien daar nou weer gelet word op die postulate (kyk 5.4) kan gese word 

dat die positiewe be1ewing van substituut-ouerskap deur hierdie substituut

ouers nie hydra tot die vorming van 'n positiewe selfkonsep nie. Dit blyk 
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ook dat hierdie substituut-ouers baie onseker is van hulleself en steun van 

volwassenes benodig. Hierdie substituut-ouers blyk dus nie selfaktualiseerders 

te wees nie. 

6.3 Opsomming van die resultate soos deur die onderskeie verken

ningsmedia bekom is 

Die Bene-Anthony gesinsverhoudingstoets toon dat hierdie substituut-ouers 

se betrokkenheid by huJle sibbe die ideaalbeeld van 10 oorskry. Dit mag 

daarop dui dat daar 'n sterk band tussen hierdie substituut-ouers en hulle 

sibbes bestaan. Hierdie sterk band tussen die substituut-ouers en hulle sibbes 

mag te wyte te wees aan die substituut-ouers se verhoogde kontak met hulle 

sibbes, vanwee die substituut-ouers se verantwoordelikhede jeens hulle sibbes. 

Die betrokkenheid van hierdie substituut-ouers by hulle moeders het nie 

afgeneem vanwee die feit dat hulle ouers fisiek afwesig of psigies afwesig 

was nie. Daar blyk dus steeds 'n sterk band tussen hierdie substituut-ouers 

en hulle moeders te bestaan. In teenstelling met hierdie inligting aangaande 

die bestaan van 'n sterk band tussen die substituut-ouers en hulle eie 

moeders, wat vanuit die Bene-Anthony gesinsverhoudingstoets bekom is, blyk 

die Kinestetiese huisgesinstekeninge te toon dat die ouers van hierdie 

substituut-ouers onbetrokke is. Die leerlinge plaas in die huisgesinstekeninge 

hulle gesinslede in kompartemente of op verskillende vlakke, wat daarop 

mag dui dat die ouers se betrokkenheid by bulle kinders en elke ander 

gesinslid, 'n sterk behoefte of versugting na die bestaan van 'n hegte band 

is en nie die werklikheid nie. 

Hierdie sterk band tussen substituut-ouers en hulle sibbe, mag ook spreek 

van 'n pligsbesef en verantwoordelikheidsin jeens hulle sibbe. Die Persoon-
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goedhartig en inskiklik mag wees wat dit vir die ouers maklik mag maak 

om die rol van substituut-ouerswees aan hulle kinders oor te gee. Die PVK 

toon ook dat hierdie substituut-ouers prakties en selfstandig mag wees. 

Die Angskaalvraelys toon dat hierdie substituut-ouers angs en kommer mag 

ervaar wat dalk gekoppel kan word aan hulle taak van substituut-ouerwees. 

Die projeksietoets van Jacobs en Vrey, asook die onderhoude wat met 

hierdie substituut-ouers gevoer is, toon dat hierdie substituut-ouers hulle taak 

van ouerwees as aangenaam beleef. Hulle selfkonsepte blyk egter negatief 

te wees en hierdie negatiewe selfkonsepte mag dus nie hydra tot 

selfaktualisering me. Hierdie onsekerheid, kommer en beangstheid van die 

substituut-ouers om dit in die toekoms te waag, word ook deur die 

Angsskaalvraelys bevestig. 

6.4 Samevatting 

In die voorafgaande uiteensetting is die resultate van die navorsing bespreek, 

agtergrond is gegee waar nodig en verteenwoordigende uittreksels uit die 

transkripsies is gebruik om die bespreking aan te vul. Dit is belangrik om 

nou weer te kyk na die resultate van hierdie hoofstuk. Hierdie substituut

ouers blyk hulle substituut-ouerskap positief te beleef. Hierdie positiewe 

belewing het egter nie bygedra tot die vorming van 'n positiewe selfkonsep 

by die substituut-ouers nie en blyk ook nie 'n rol te gespeel het in die 

moontlike selfaktualisering van hierdie individue nie. Hoofstuk 6 was dus 'n 

waardevolle hoofstuk in die sin dat dit antwoorde op die postulate soos m 

5.4 gestel, gelewer het. Vervolgens sal in hoofstuk 7 sekere gevolgtrekkings 

soos vanuit die data gevind, gemaak en bespreek word. 
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Hoofstuk 7: Gevolgtrekkings 

7.1 lnleiding 

In hoofstuk sewe sal daar gelet word op die bevindinge van die ondersoek 

soos vanuit die teoretiese hoofstukke sowel as die empiriese hoofstuk, bekom 

is. Daarna sal gevolgtrekkings gemaak word vanuit die data soos verkry is. 

Die beperkinge van die studie sowel as aanbevelings sal hierdie navorsing 

afsluit. 

7.2 Bevindinge uit die literatuur 

Eerstens kan net weereens genoem word, dat weinig navorsing oor substituut

ouerskap en geen navorsing oor die belewing van substituut-ouerskap deur 

substituut-ouers, gedoen is nie. Vanuit die beskikbare literatuur het die 

volgende inligting egter vir die navorser duidelik geword. Substituut-ouerskap 

is een van die gevolge van ouers se onbetrokkenheid by hulle gesinslede. 

Hierdie onbetrokkenheid van ouers lei daartoe dat die oudste kinders binne 

die gesin die verantwoordelikheid vir hulle jonger sibbe neem. Hierdie 

taakoomame van die oudste kinders by hulle ouers heet in die konteks van 

hierdie studie substituut-ouerskap. 

Substituut-ouerskap kan toegeskryf word aan verskeie faktore, waarvan 

oueronbetrokkenheid (fisieke en psigiese afWesigheid) maar een is. Ander 

faktore soos die heersende klimaat binne die gesin ( disharmonieuse gesinne ), 

die wyse waarop ouers konflik hanteer, die opvoedingstyl van ouers, die 

grootte van die gesin, die persoonlikhede van die kinders binne die gesin en 

die koms van 'n nuwe baba binne die gesin, word ook genoem as bydraende 

faktore tot die ontstaan van substituut-ouerskap (kyk 1.2.2). 
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Om ouer te wees is 'n f)rn kuns wat bepaalde etse aan die ouer stel. 

Ouerwees gaan gepaard met die uitvoering van bepaalde take en 

verantwoordelikhede soos die voorsiening in kinders se behoeftes, voorbe

reiding van kinders vir die toekoms, aanmoediging van kinders om in 

onbekende situasies te waag, opvoeding van kinders, finansiele voorsiening in 

kinders se behoeftes en die emosionele, fisieke, sosiale en akademiese 

ondersteuning van kinders (kyk 2.2 en 2.3). Ouers is gewoonlik volwassenes 

wat oor kenmerkende eienskappe beskik. Hierdie eienskappe is dan ook die 

eienskappe waaroor substituut-ouers behoort te beskik ten einde hulle taak as 

substituut-ouers suksesvol te kan uitvoer. 

V olwassenes behoort oor 'n vaste morele raamwerk te beskik. Hulle neem 

verantwoor- delikheid vir hulle besluite en is goed aangepas in hulle 

leefwereld. Volwassenes ts onafhanklik van ander, toegewyd en gemotiveerd 

om hulle doelwitte in die lewe te bereik. Hulle beskik oor gevestigde 

identiteite en aanvaar hulleself en ander. Hulle is in staat tot empatiese 

belewing en kan standhoudende relasies stig. Die volwassene leer vanwee 

lewenservaring bepaalde meganismes aan om lewenskrisisse te hanteer. Hulle 

is in staat om leiding te gee aan ander en vanwee hulle vermoe tot abstrakte 

denke, kan hulle verskeie moontlikhede oorweeg om tot probleemoplossing te 

kom (kyk hoofstuk 2). 

Indien daar gekyk word na primere skoolkinders is dit duidelik dat hulle wel 

verskil van volwassenes. Die verskille tussen volwassenes en kinders is ten 

aansien van kinders se graad van afhanklikheid van volwassenes, kinders se 

toespitsing op akademiese vaardighede, hulle optimisme, hulle wisselvallige 

emosies, hulle onvermoe om geleidelik die verantwoordelikheid vir taak

uitvoering aan jonger kinders oor te gee en kinders se beperkte vermoe om 

inligting te prosesseer. Kinders spandeer meer tyd as volwassenes met klein 

158 



kindertjies. Kinders se opvoeding aan JOnger kinders is kortstondig en 

sporadies. Hulle aandag word ook slegs gefokus op aktiwiteite wat hulle 

belangstelling prikkel. Volwassenes beskik in teenstelling met kinders, oor 

gesonde oordeel, hulle kan komplekse inligting prosesseer vanwee ervaring, 

hulle is onafhank:lik van ander, betroubaar, hulle gevoelslewe is stabiel en 

hulle spandeer minder tyd as kinders, in die geselskap van ander kinders (kyk 

2.6 en tabelle 3.2 en 4.1). Benewens vir hierdie verskille tussen volwassenes 

en kinders, het kinders ook bepaalde ontwikkelingstake wat hulle moet 

bemeester. 

Hierdie ontwikkelingstake van kinders sluit in die bemeestering van fisieke 

vaardighede, die vaslegging van 'n geslagsrolidentiteit, die ontwikkeling van 

'n gewete, die toespitsing op akademiese vaardighede en om onafhanklik te 

word (kyk tabel 3.2). 

Benewens vir hierdie ontwikkelingstake van kinders, het die substituut-ouer 

dan ook die verantwoordelikheid vir die addisionele take wat aan ouerwees 

toegesklyf word. Hierdie take van substituut-ouers ten opsigte van hulle jonger 

sibbe sluit in, die versorging, die ondersteuning en aanmoediging van jonger 

kinders om huiswerk te voltooi en 'n ogie te hou oor jonger kinders, ten 

einde hulle veiligheid te verseker (kyk 4.6). 

In hoofstuk een is die faktore wat aanleiding mag gee tot substituut-ouerskap 

bespreek, verskeie outeurs voel egter dat die sukses van die taak van 

substituut-ouerwees bepaal word, na gelang van die geslag en ouderdom van 

die substituut-ouers (kyk 4.7). Meisies blyk oor die algemeen beter versorgers 

van jonger kinders as seuns te wees, aangesien meisies meer geredelik met 

hulle onderwyseresse en moeders identifiseer as seuns. Meisies neem ook 

groter verantwoordelikheid vir die sorg van jonger kinders binne die gesin as 
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seuns (kyk 4.7). Seuns blyk minder suksesvol te wees as substituut-ouers 

vanwee hulle verhoogde wedywering en kompetering met ander kinders om 

hulle. Vanuit die literatuur blyk ouer kinders die verantwoordelikheid van 

substituut-ouerskap op hulle te neem, aangesien dit van hulle verwag word, 

veral in kulture waar die ouers 'n swak opvoeding het. Die opneem van 

substituut-ouerskap deur kinders vergemaklik dan ook die ouers se taak, 

aangesien die ouers dan hulle tyd kan spandeer aan take wat vir hulle 

finansiele voordeel inhou. Substituut-ouerskap vergemaklik die ekonomiese 

omstandighede vir die ouers, maar die taak van ouerwees mag steeds vir die 

kind moeilik wees (kyk 4. 7). 

Dit was in die konteks van hierdie studie ook van helang geag om te weet 

hoe substituut-ouers hulle substituut-ouerskap beleef Belewing, betrokkenheid 

en hetekenisgewing aan hepaalde situasies hinne kinders se leefwereld, dra by 

tot die vonning van 'n selfkonsep, hetsy dan positief of negatief. 'n Positiewe 

selfkonsep kan hydra tot suksesvolle aanpassing van kinders in hulle 

leefwereld en mag moontlik hydra tot selfaktualisering (kyk 4.2 tot 4.6). 

Noudat daar gelet is op die bevindinge vanuit die literatuur, is dit nodig om 

te let op die bevindinge vanuit die empiriese ondersoek. 

7.3 Bevindinge vanuit die empiriese studie 

V anuit die empiriese studie is inligting hekom wat die navorser m staat stel 

om die postulate soos gestel in paragraaf 5.4 verder te ondersoek 

7.3.1 Substituut-ouers beleef ontoereikende verhoudings met hulle ouers 

vanwee hulle ouers se onbetrokkenheid by hulle 

Die empmese studie toon dat substituut -ouers wei ontoereikende verhoudings 
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met hulle ouers beleef (kyk Bene-Anthony gesinsverhoudingstoets en die Ki

nestetiese huisgesinstekeninge; 6.2.2.1 en 6.2.2.4). Die Kinestetiese huis

gesinstekeninge toon dat hierdie leerlinge hulle gesinslede kompartemen

taliseer en op verskillende vlakke plaas, wat mag toon dat hierdie substituut

ouers nie binne hulle huisgesinne nabyheid of kontak ervaar nie, of dalk nie 

met mekaar kommunikeer nie. Die Bene-Anthony gesinsverhoudingstoets toon 

wel dat hierdie leerlinge se betrokkenheid met hulle moeders nie afgeneem 

het nie, maar dit mag dalk net 'n versugting na meer kontak met hulle 

moeders van hierdie substituut-ouers se kant af reflekteer. Die afWesigheid van 

die ouers verhoog die substituut-ouer se kontak met hulle sibbe en verminder 

die tyd wat substituut-ouers met hulle ouers spandeer. 

7.3.2 Substituut-ouers beleef onsekerheid en angs, vanwee hoe verwagtinge 

wat ten opsigte van hulle begeleiding van hulle sibbe, aan substituut

ouers gestel word 

Substituut-ouers beleef wel angs ten opsigte van hulle roloorname (kyk 

6.2.2.3). Volgens die Angskaalvraelys beleef meer as die helfte van hierdie 

substituut-ouers angs. Die Projeksiekaarte van Jacobs en Vrey toon ook 

hierdie substituut-ouers se onsekerheid en angstigheid om dit in hulle 

leefwereld te waag. Die substituut-ouer is bekommerd oor hulle eie welsyn 

en die welsyn van hulle ouers. Skolastiese prestasie is vir hulle belangrik en 

hulle het min tyd tot hulle beskikking om aandag aan hulle eie skoolwerk te 

spandeer. Skoolwerk wek ook nie hulle belangstelling nie. Die substituut-ouer 

twyfel ook in hulle eie vermoens om hulle sib be te begelei (kyk 6. 7 

opgewasse of nie opgewasse vir hulle taak). Dit is opvallend dat aanvanklik 

geglo is dat substituut-ouers slegs na hulle jonger sibbe omsien deur hulle te 

help met hulle huiswerk en die veilige bewaring van jonger kinders. Die 

ondersoek het egter getoon dat substituut-ouers se verantwoordelikhede verder 
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as dit strek. Hulle bet ook vele buisboudelike verantwoordelikhede, benewens 

vir die versorging van bulle sibbe (kyk tabel 4.1 en tabel 6.7). 

7.3.3 Die bereidwiUigheid van substituut-ouers om as ouers op te tree verg 

'n verantwoordelikheidsin 

Dit is as postulaat gestel dat die bereidwilligheid van kinders om as substituut 

-ouers op te tree, moontlik 'n bepaalde verantwoordelikheidsin van bulle 

vereis, aangesien substituut-ouerskap gepaard gaan met verantwoordelikhede en 

'n pligsbesef van substituut-ouers jeens bulle sibbe. Die empiriese studie bet 

die teendeel bewys. Die deelnemers wat vir die doel van die navorsing as 

substituut-ouers geidentifiseer is, toon nie op Faktor C van die PVK dat bulle 

oor 'n verantwoordelikheidsin beskik nie. Die rede biervoor mag wees dat 

hierdie leerlinge reeds ten opsigte van bulle taak as ouers soveel angs ervaar 

dat bulle eerder vreemde situasies sal vermy, moontlik uit vrees dat bepaalde 

verwagtinge weereens aan bulle gestel sal word, waarvoor bulle nie opgewasse 

is nie. Eienskappe van die leerlinge wat wei na vore tree, is terug

getrokkenheid, mm deursettingsvermoe, prikkelbaarbeid, goedhartigheid, 

onderdanigheid, afhanklikheid en inskiklikheid (kyk 6.2.2.2). 

7.3.4 Die positiewe be/ewing deur substituut-ouers van bulle taak as ouers, 

sal die relasie tussen die substituut-ouer en die sibbe versterk 

Dit is as postulaat gestel dat die positiewe belewing van substituut-ouers van 

bulle taak as ouers, bulle relasies met bulle sibbe sal versterk. Deur die 

toepassing van die Bene-Anthony gesinsverboudingstoets, is bevind dat bierdie 

substituut-ouers wel 'n hoer betrokkenheid by bulle sibbe getoon bet. Die 

positiewe terugvoer vanaf en teen die sibbe bevestig wei die aanwesigheid 

van bierdie sterk band tussen sibbe en bierdie substituut-ouers (kyk 5.6.2.3 
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en 6.2.2.1). Hierdie verhoogde kontak met hulle sibbe mag dus lei tot die 

vestiging van 'n sterk band met hulle sibbe. Die substituut-ouers leer dus 

hulle sibbe ken en besef dalk dat hulle sibbe op hulle aangewese is. 

7.3.5 Substituut-ouerskap het 'n positiewe invloed op die substituut-ouers 

se seljkonsepte en uiteindelike selfaktualisering 

Dit is as postulaat gestel dat substituut-ouerskap 'n positiewe uitwerking sal 

he op die totstandkoming van 'n positiewe selfkonsep. Na aanleiding van die 

Projeksiekaarte van Jacobs en Vrey was negatiewe selfkonsepte by sewe van 

die substituut-ouers aanwesig. Dit wil voorkom of substituut-ouerskap nie 

noodwendig 'n positiewe invloed op die substituut-ouer se selfkonsep gehad 

het nie en mag dus ook nie sodanige belangrike rol speel by die 

selfaktualisering van die substituut-ouer nie (kyk 6.2.2.5). 

Die volgende bevindings word ook as belangrik beskou vir die doel van die studie. 

1. Die meerderheid van hierdie substituut-ouers steun steeds op die 

begeleiding en onderskraging van 'n ouer. Aileen wil hierdie leerlinge 

dit nie waag nie en voel hulle hulleself nie opgewasse vrr die 

verantwoordelikhede van substituut-ouerskap nie (kyk tabelle 6.7; 6.9 

NL en ook paragraaf 4.2 aangaande die supplementere bron van hulp ). 

11. Substituut-ouers word ook gelok na hulle take met 'n aansporings

middel. Hierdie aansporingsmiddel kan gesien word as 'n eksteme 

motivering vir die aanvaarding van die rol as substituut -ouer en is by 

die meerderheid leerlinge sakgeld gewees (kyk tabel 6. 7). 

m. In hierdie studie bet meer meisies (8) as seuns (2) die taak van 

substituut-ouerskap op hulle geneem en dit was telkens 

1v. die oudste leerlinge wat hierdie taak opgeneem het. 
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Dat meer meJsJes en veral oudste kinders die taak van substituut-ouerswees 

op hulle neem bevestig die literatuurbevindinge in die verband (kyk 4. 7). 

7.4 Gevolgtrekkings 

Substituut-ouers blyk nie opgewasse vir hulle taak as-SUbstituut-ouen;. te wees 

nie. Alhoewel die substituut-ouers in hierdie studie hulle taak as positief 

beleef het, was hulle vol angs en kommer oor hulle take en skoolwerk wat 

be1nvloed word, as gevolg van 'n gebrek aan tyd om te studeer. Hierdie 

onsekerheid aangaande hulle eie vennoens as substituut-ouers, dra by tot die 

vonning van 'n negatiewe selfkonsep. Substituut-ouers benodig steun van 'n 

volwasse persoon ten einde hulle te begelei tot volwassewording (kyk tabel 

4.2 en tabel 6.9 NL). Substituut-ouerskap blyk ook te lei tot verhoogde 

kontak tussen substituut-ouers en sibbe. 

Die taak van die Opvoedkundige Sielkundige met betrekking tot substituut

ouers mag dus insluit die ondersteuning en begeleiding van substituut-ouers 

om hulle verantwoordelikheid as substituut-ouers te aanvaar en dalk ook hulle 

angstigheid aangaande hulle taak as substituut -ouers te minimaliseer. Hierdie 

angs van hierdie substituut -ouers mag geminimaliseer word, deur substituut

ouers te wys op hulle vennoens en bevoegdhede, maar ook dalk deur 

groepsterapiesessies, waar ander substituut-ouers kan gesels oor hulle 

belewinge, angs en kommer. Deur sodanige terapiesessies sal substituut-ouers 

tot die besef kom dat hulle nie aileen staan as substituut-ouers nie, maar dat 

daar ook ander substituut-ouers is wat dieselfde emosies en onsekerhede as 

hulle ervaar. 
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7.5 Beperkinge van die studie 

Somrnige van die beperkinge van hierdie studie IS die volgende: 

1. Die kwaliteit van die egtheid van die leerlinge se onderhoude kon be

lnvloed word, deurdat hulle dit moeilik gevind het om hulle bele

wings mondelings weer te gee. Die rede hiervoor mag wees dat 

hierdie groep substituut-ouers moontlik beskik het oor lae intellektuele 

vermoens (kyk Faktor B van die PVK). Vir leerlinge met lae 

intellektuele vermoens is dit dikwels moeiliker om hulle emosies te 

verwoord as slimmer kinders, aangesien kinders met lae vermoens 

dikwels meer konkreet gebonde is. Sommige leerlinge het ook dalk 

meer positief geantwoord op die vrae wat aan hulle gestel is, aangesien 

hulle onder die indruk kon wees, dat dit die "regte" antwoord is, of 

wat van hulle verwag word, om te antwoord. 

n. Die steekproefgrootte, naamlik 10 leerlinge, is 'n beperking van die 

studie, aangesien die steekproefgrootte net beperkte veralgemenings na 

die algehele populasie senior primere substituut-ouers, mag verseker. 

Beperkte veralgemenings na die groter populasie verskraal die toepas

singsmoontlikhede van die navorsing. Die resultate van hierdie studie 

word egter steeds van waarde beskou. 

111. Die geldentifiseerde koderings verleen dalk meer klem aan sekere 

aspekte, terwyl ander aspekte buite rekening gelaat is, vanwee die 

semi-gestruktureerde aard van die onderhoude. 

IV. Alhoewel die navorser deurentyd doelbewus gepoog het om objektief 

te wees, kon houdings en ingesteldhede die leerlinge bei"nvloed het. 
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7.6 Aanbevelings 

Dit is die navorser se mening dat die substituut-ouer steeds volwasseleiding 

benodig ten einde tot volwassenheid te gedy. Substituut-ouers is onseker oor 

hulle bekwaamheid en besef dat hulle 'n groot verantwoordelikheid het. Indien 

een ouer beskikbaar is om soms die substituut-ouer te ondersteun en te help 

ontlaai, sal substituut-ouers se taak vir hulle makliker wees (kyk 1.2.2, 

aangaande Bank en Kahn se siening van die beskikbaarheid van een 

versorgende ouer). Daar word dus aanbeveel dat Opvoedkundige Sielkundiges 

substituut-ouers ondersteun om positiewe betekenis te gee, betrokke te raak 

en te beleef. Substituut-ouers moet aangemoedig word om betrokke te raak 

in hulle leefwerelde, aangesien positiewe betekenisgewing, betrok- kenheid en 

belewing van verskeie aspekte binne substituut-ouers se unieke leefwereld kan 

hydra tot die vorming van 'n positiewe selfkonsep, selfagting en gevoel van 

eie waarde. Opvoedkundige Sielkundiges kan ook 'n ouerbegeleidingsprogram 

daarstel, ten einde die belangrikheid van die beskikbaarheid van ten minste 

een ondersteunende ouer te beklemtoon, maar ook om aan ouers leiding te 

gee aangaande die eise wat ouerskap in die nuwe millenium aan hulle sal 

stel en hoe om ouerskap effektief te hanteer. Dit mag ook nodig wees om 

onderwysers in te lig aangaande die eise wat substituut-ouerskap aan 

substituut-ouers stel en watter effek substituut-ouerskap op substituut-ouers 

mag he, soos byvoorbeeld oorangstigheid en die vermyding van ekstra 

verantwoordelikhede. 

Die feit dat substituut-ouers gemiddeld tussen ongeveer twee en drie ure elke 

middag aan ander take moet spandeer, verminder die tyd tot hulle beskikking 

om self kind te wees, maar ook hulle eie skoolwerk te doen. Substituut-ouers 

moet bewuswees daarvan dat hulle 'n verantwoordelikheid jeens hulleself en 

eie toekoms dra. Opvoedkundige Sielkundiges kan in terapie aan substituut-
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ouers Ieiding hied om 'n rooster of werkswyse op te stel om roetine te 

verseker, maar ook om substituut-ouers se angstigheid te verminder en tyd m 

te ruim vir bulle eie buiswerk en ander fasette van bulle ontwikkeling. 

Toenemende druk word op die substituut-ouer van die skool en buis se kant 

geplaas om te presteer, wat angstigheid veroorsaak. Dit is uiters belangrik dat 

onderwyspersoneel be grip sal he vir substituut -ouers en die omstandighede 

waarin hulle hul bevind, maar ook vir die onderwysers om ondersteunend op 

te tree. Uit die ondersoek na hierdie substituut-ouers se belewing van bulle 

substituut-ouerskap blyk dit dat substituut-ouers angstigbeid beleef aangaande 

hulle taak as substituut-ouers. Daar word aanbeveel dat 'n program saamgestel 

word om aan substituut-ouers bepaalde vaardighede aan te leer wat hulle in 

staat sal stel om hulle substituut-ouerskap makliker te hanteer en meer bevoeg 

sal laat voel. Dit word ook van belang geag dat riglyne neergele sal word 

wat sal lei tot die maklike identifisering van substituut-ouers, sodat hierdie 

leerlinge met behulp van groepsterapie vanaf Opvoedkundige Sielkundiges, 

ondersteuning kan vind. 

7. 7 Samevatting 

Alhoewel hierdie studie slegs 'n beperkte bydrae lewer tot die bestaande 

literatuur aangaande substituut-ouerskap, word die gegewens wat verskaf is van 

die leerlinge se persepsies en belewinge aangaande hulle verantwoordelikhede 

as substituut-ouers, as waardevol beskou. Die navorser hoop dat baie vrae by 

die Ieser sal ontstaan, sodat verdere navorsing uiteindelik die optimale steun 

aan die substituut-ouer sal voorsien, maar ook dat hierdie studie bydra tot 

groter begrip by Opvoedkundige Sielkundiges, ouers en onderwysers aangaande 

substituut-ouerskap. Kennis aangaande substituut-ouers mag die taak van 

substituut-ouerwees vir die substituut-ouer vergemaklik. 
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