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Teoretiese begronding van die 
Empiriese Opvoedkunde

1.1 INLEIDING
Opvoeding word orals en altyd by mense van alle kulture aangetref. Die 
volwassene voed die kind vir wie hy verantwoordelik is op sodat die 
kind ’n waardige deelgenoot van die betrokke samelewing kan word. 
Hierdie werksaamheid waarin die volwassene die kind help, steun en 
begelei, word gewoonlik die opvoedingsverskynsel of opvoedingsfeno- 
meen genoem.

Die opvoedingsverskynsel openbaar sig as ’n gebeurtenis wat slegs 
tussen mense plaasvind -  tussen mense alleen. As gevolg van hierdie 
stellingname word die moontlikheid by voorbaat uitgesluit dat die resul- 
tate van eksperimente met diere direk op die een of ander faset van die op- 
voeding toegepas kan word. Die opvoedingsverskynsel kan slegs tot 
stand kom waar daar reeds omgang tussen ’n volwassene en ’n kind be- 
staan. Aangesien die omgangsituasie ’n voorwaarde vir die opvoedingsi- 
tuasie is, moet daar nie veronderstel word dat alle omgang tussen ouer 
en kind of onderwyser en kind opvoeding impliseer nie. Hierin wil ons 
met Van Praag (1950, p. 2) sê: “Wie voortdurend opvoedt, voedt daarom 
helemaal niet op . . .” Daar is tussen ouers en kinders veel vrye, onged- 
wonge omgang wat geen opvoeding is nie. Hierdie omgang (fellowship) 
kan egter sodra die situasie dit regverdig, oorslaan (Gunter, 1964, p. 4) 
in opvoeding. Daarom moet ons met Langeveld (1957, p. 27) saamstem 
as hy sê dat omgang die “paedagogisch gepraeformeerd veld” is. Nadat 
die opvoedingsdaad voltrek is, gaan die opvoedingsverhouding oor in ’n 
omgangsverhouding. Die opvoedingsverskynsel isdusin ’n omgangsver- 
houding ingebed. ’n Groot gedeelte van die omgangsverhouding word 
gekenmerk deur selfrealisering eerder as deur opvoedingsteun.

Daar moet ook beklemtoon word dat die beïnvloeding van ’n 
kind deur ’n volwassene nie opvoedend is nie. Die opvoedende werk-
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saamheid is daarop gerig om die kind ten goede te beïnvloed, om hom 
geestelik selfstandig te maak, en om hom te help bekvvaam vir die self- 
standige en behoorlike verrigting van sy lewenstaak (Gunter). Om ’n 
kind dus te leer om te steel of om hom van die ouer afhanklik te hou, is 
wel beïnvloeding, maar geen opvoeding nie.

Vir die ontstaan en verloop van die opvoeding moet daar ’n ont- 
moeting tussen ’n opvoeder en ’n opvoedeling wees. Die volwassene 
wat verstandelik en sedelik selfstandig is, voel hom tot die afhank- 
like, hulpbehoewende kind aangetrokke en aanvaar verantwoordelik- 
heid vir die kind se selfstandigwording. Die ontmoeting tussen opvoeder 
en opvoedeling vind in ’n konkrete situasie plaas waar persoon teenoor 
persoon staan. Die kind het hulp en leiding nodig al kan hy nie bewuste- 
lik die spesifieke aard daarvan bepaal of uitspreek nie. Die opvoeder 
wat die kind ken en sy handelinge dophou, kan die gedrag van die kind 
interpreteer en die hulp verleen waaraan die kind wat op weg is na volwas- 
senheid, behoefte het. Dit bring mee dat die volwassene in hoë mate 
verantwoordelik is vir wat daar met die kind gebeur. Daarom kan die 
volwassene tot verantwoording geroep word, want hy het ’n groot aan- 
deel aan die geestelike grootwording van die kind. Hierdie verantwoor- 
delikheid bring mee dat die volwassene homself oorbodig wil ntaak. 
Daarom sal hy, namate die kind groter word, al hoe meer hulpverlening 
weerhou. Dit kan ook so gestel word dat die opvoeder se verantwoorde- 
like begeleiding van die kind toenemend daarin bestaan dat hy die kind 
nie help as hy in staat is om homself te help nie. In die opvoedingsverskyn- 
sel kan daar dus twee persone onderskei word. Dit is hierdie twee per- 
sone in die opvoedingsverskynsel wat vir die Empiriese Opvoedkunde 
van kardinale belang is.

Soos die opvoeder is die kind ookpersoon. Dit is hy wat groei en groot- 
word en wat tot selfverwesenliking moet kom. Die opvoedingshulp 
word op oordeelkundige wyse aangebied, maar die kind moet dit aan- 
vaar en sodoende tot selfaktualisering kom. By die kind, soos by alle le- 
wende wesens, is die neiging tot selfhandhawing onmiskenbaar teen- 
woordig. Selfhandhawing sluit ook selfaktualisering of selfontplooiing in. 
Dit is ’n algemene verskynsel dat die kind voortbeweeg in die rigting van 
groter selfstandigheid en selfverantwoordelikheid. Die klein kindjie wil 
self eet, self kruip, self loop, self sy klere aantrek en knope vasmaak, self 
lees en skryf, ensovoorts.

Rogers (1965, p. 490) beskryf hoe hy in sy kliniese ondersoeke tot die 
volgende ontdekking gekom het: “ I find that the urge for a greater 
degree of independence, the desire for a self-determined integration, 
the tendency to strive, even through much pain, toward a socialized ma- 
turity, is as strong as -  no, is stronger than - the desire for comfortable 
dependence, the need to rely upon external authority for assurance . . .
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when all the elements are clearly perceived the balance seems invaria- 
bly in the direction of the painful but ultimately rewarding path of self- 
actualization . . Hierdie drang tot selfstandigwording is inherent aan die 
mens gegee. Dit is sterker as die teenslae, pyn en vernedering wat die 
kind soms ondervind. Hiersonder sou die kindjie nie leer loop of later 
leer fietsry nie. Hiersonder sou die kindjie nie leer / sou dit ook nie 
moontlik wees om die blinde kind te leer brailleskrif lees, of die dowe 
kind te leer praat of die motories gestremde kind met ’n elektriese tik- 
masjien te leer skryf nie. Die volwassewording van die kind word gereali- 
seer deur die voortdurende wisselwerking tussen opvoedingshulp en self- 
standige selfbepaling waar die opvoedingshulp geleidelik minder en die 
selfstandige selfbepaiing geleidelik meer word.

Opvoedkunde is die wetenskap wat as kennisgebied het die wetenskap- 
like nadenke oor en ondersoek in verband met die opvoedingsverskyn- 
sel en die probleme wat dit bied (Gunter). Weens die veelsydigheid en 
omvang van die probleme met betrekking tot die opvoedingsverskynsel 
bestaan daar verskillende pedagogiese dissiplines wat elk ’n aspek van 
die opvoedingsverskynsel belig. Sonder om oor die taak van die ander 
deeldissiplines uit te wei, sal die Empiriese Opvoedkunde onder die soe- 
klig kom.

1.2 EMPIRIESE OPVOEDKUNDE
Soos die ander deeldissiplines vind die Empiriese Opvoedkunde sy be- 
gronding ook in die opvoedingsverskynsel. Die Empiriese Opvoed- 
kunde handel in eerste instansie oor wie die betrokkenes in die opvoe- 
ding-situasie is, te wete die opvoedeling en die opvoeder. Tweedens 
handel dit oor die wat van die betrokke persone. Hierdie wetenskap lê 
hom toe op die beskrywing van diefeite aangaande die kindas opvoedeling 
en die volwassene as opvoeder. Dit hou hom besig met die waarneem- 
bare, feitelike, beskrywende, proefondervindelike en meetbare. Daar is dus 
sprake van ’n feiteleer. Dit is ’n bestudering van ’n werklikheid wat is, 
naamlik die ontwikkelende kind as persoon met sy aangebore be- 
hoeftes, moontlikhede en begrensdhede in ’n bepaalde, histories ge- 
worde kultuurmilieu as die wêreld waarin hy leef, waar hy voortdurend 
voor konkrete lewensituasies gestel word. Benewens die bestudering van 
die feite aangaande kinderontwikkeling met opvoedingshulp, word ook die 
feite aangaande die opvoeder as hulpverlener en begeleier van die kind 
in die Empiriese Opvoedkunde bestudeer.

In hierdie boek word die aandag hoofsaaklik op die kind in die opvoe- 
dingsituasie gevestig. Die feite in verband met die kind soos wat dit 
deur empiriese metodes op grond van pedagogiese kategorieë versamel
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word, moet gestruktureer word. Daar is dus geen sprake van ’n willekeu- 
rige, ongesistematiseerde versameling van feite nie. Die leidendeprinsipe 
is betekenisgewing, betrokkenheid, belewing selfkonsep en selfaktuali- 
sering wat later deeglik bespreek sal word. So kan daar net as voorbeeld 
genoem word dat ’n empiriese feit soos die aantal woorde wat ’n kind op 
driejarige ouderdom gebruik, weinig waarde het, maar die betekenis 
van die woorde vir die kind se volwassewording het wel.

By ’n studie van die kind moet kennis geneem word van die kultuur 
waarin die kind gebore word. Die huis, meubels, klere, speelgoed, voed- 
sel, wyse van voeding, versorging, opvoeding, en so meer is alles kultu- 
reel bepaal. Al hierdie faktore sal noodwendig op die kind invloed uit- 
oefen. Elke kultuur stel sy eie eise met betrekking tot gedragstandaarde, 
waaraan die volwassewordende kind moet voldoen. Whiting (1963) het 
die volgende aspekte onderskei: opvoedingshulp, voeding, selfvertroue, 
beheersing, aggressie, verantwoordelikheid, gehoorsaamheid, gesellig- 
heid en prestasie. As gevolg van hierdie faktore wat elk direkte opvoe- 
dingsimplikasies en ook talle ander faktore het, is dit nie moontlik om 
byvoorbeeld 'n intelligensietoets wat vir Blankes opgestel en gestan- 
daardiseer is, sonder meer op Sothokinders toe te pas en die resultate 
met mekaar te vergelyk nie. Selfs binne 'n kultuur is daar subkultuurbe- 
klemtonings met eie effek op die opvoeding van die kind. Vanweë kul- 
tuurverskille, subkultuurbeklemtonings en besondere praktyke is ’n so- 
siopedagogiese studie van die moontlike effek wat hierdie praktyke op 
die opvoeding en uiteindelike volwassewording van die kind het, nodig. 
So, byvoorbeeld, kan die verband tussen die kwaliteit van die gesinslewe 
en die toenemende welvaart of die kwaliteit van die gesinslewe en die 
werkende moeder op empiriese wyse bepaal word. Hierdie voorbeelde 
beklemtoon die feit dat ons by ’n kinderstudie altyd met die kind in 'n be- 
sondere milieu te make het.

By die bestudering van ’n kind, hetsy ’n bepaalde kind, ’n groep tien- 
jariges of die ontwikkelingskenmerke van primêreskoolkinders, isdaar 
verskeie aspekte wat meer psigopedagogies van aard is. Dit is moontlik 
om die verstandelike, gevoels-, taal- of wilsontwikkeling of kenmerke 
van die kind te bepaal, maar elk van hierdie aspekte kan slegs waarge- 
neem word as die kind in ’n bepaalde situasie is waarin hy iets ken, voel 
of wil of die taal in kommunikasie gebruik. Aangesien die kind nie in 'n 
vakuum besludeer kan word nie, sien ons hom altyd in relasie met ander 
mense, dinge, homself en sy God. So, byvoorbeeld, kan ’n kind se aanvaar- 
ding deur sy maats sy selfagting verhoog en sy belangstelling en ywer in 
sy skoolwerk positief of negatief beïnvloed, afhangende van die portuur- 
groep se houding teenoor akademiese prestasies.

Die voorskoolse kind is voortdurend besig om die dinge in sy onmid- 
dellike omgewing te verstaan. Hy hanteer, manipuleer, haal uitmekaar
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en vra “waarom?” . Namate hy betekenis ontdek en toeken, vorder hy 
met sy oriëntering in sy leefwêreld. Hierdie betekenisgewing is nie bloot 
kognitief van aard nie. Manipulasie en gevoelsbelewing, byvoorbeeld 
vrees vir ’n kwaai hond of intense genieting van spel by die swembad 
tydens sy verjaarsdag, vul die kwaliteit aan van die betekenis en dus van 
sy oriëntering ten opsigte van honde of die swembad. Deur sy betekenis- 
gewing kom ’n verhouding tussen die kind en die dier of mens of objek 
tot stand. Hierdie relasies en veral die kwaliteit daarvan sal aandui 
waaraan die kind wat op weg is na volwassenheid betekenis gegee het.

Die kind is voortdurend besig om die dinge in sy omgewing te ver- 
staan, oftewel om betekenis daaraan toe te ken. Sodoende oriënteer hy 
hom ten opsigte van die mense, dinge en idees en leer hy hoe om teen- 
oor hulle op te tree. Dit is onvermydelik vir sy volwassewording. Deur 
betekenis te gee, leer hy en oriënteer hy homself. Solank hy lewe, leer 
hy en wanneer hy leer, is hy met ontwikkeling of selfstandigwording 
besig. Hy leer loop en praat, en hoe om ’n bal te gooi, sy leer hoe om te 
praat, hoe om ’n koek te bak, somme te maak, opstelle te skryf, en so 
meer. Die mens leer sy weg deur die lewe. Hy leer al wordende en word al 
lerende. Die leertaak is nie een stadige, lang, opwaartse stryd nie. Daar 
is spits stygings afgewissel met plato’s. Aan die einde van so ’n spits sty- 
ging was daar sukses met die beheersing van ’n ontwikkelingstaak. So, by- 
voorbeeld, leer die kind met groot moeite en inspanning tussen die jare 
vyf en tien om te skryf. Nadat beheer oor hierdie ontwikkelingstaak 
verkry is, word skryf ’n outomatisme en word die aandag aan die inhoud 
wat geskryf word, gegee. Die kind leer ook die nodige houdings en ge- 
dragswyses wat in die besondere kultuur hoog geag word. Om groot te 
word en om te leer, is albei oorspronklike opgawes wat met menswees 
gegee is. Die twee gelyk oorspronklike opgawes grootword en leer verloop 
nie onafhanklik van en parallel met mekaar nie, maar die verloop van albei 
geskied wisselwerkend en voortdurend interafhanklik van mekaar.

A1 kan leer as verskynsel nooit van ontwikkeling (wording) geskei 
word nie, is dit desondanks ’n verskynsel wat duidelik onderskei kan 
word en as sodanig uitgelig en beskryf kan word.

Die leerverskynsel word deur die twee pole begrens, naamlik ek weet 
nie of ek kan nie en ek weet of ek kan. Alle bewuste, opsetlike leer geskied 
tussen hierdie twee pole. Hierdie leerverloop geskied op ’n bepaalde 
wyse waarin opeenvolgende stappe of trappe onderskei kan word. 
Omdat hierdie trappe ’n logiese verloop het, word daar van die leerproses ge- 
praat. Die trappe kan soos volg onderskei word:

Die leerverloop of leerproses
(a) Hier word van bewuste, opsetlike leer gepraat en dit kan nie geskied 

as die leerder nie wil leer nie. Die eerste trap is die wil om te leer, wat
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soms motivering genoem word.
(b) In sy betrokkenheid by ’n besondere leertaak moet die wil op 'n be- 

sondere wyse voltrek word. Die tweede trap is die metode of wyse of 
tipe van leer.

(c) Die leerder moet sukses smaak. Insig moet deurbreek en hy nioet 
beleef dat sy leerpoging korrek was.

(d) Hierdie aanvanklike oplossing moet vasgelë word deur herhaling, 
oefening, gebruik of toepassing. Hoe dit ook sy, die vierde trap 
word gekenskets as vaslegging.

(e) Die geïnternaliseerde. geassimileerde kennis wat vasgelê is, moet onthou 
word. Die kennis moet teruggeroep of geaktualiseer kjtn word.

(0 Benewens reproduksie van geassimileerde kennis, moet die kennis 
ook in verwante, nuwe situasies gebruik kan word sodat oordrag 
plaasvind.

Hierdie trappe is eksplisiet of implisiet by alle opsetlike leerhande- 
linge teenwoordig. Dit kan gebeur dat die leerder nie besonder bewus 
van ’n sekere leertrap is nie, maar dit is vir die empiries-opvoedkundige 
wat die leerverloop gedistansieer bekyk moontlik om die trappe van die 
leergebeure wat as die leerproses bekend staan, te onderskei.

In elke trap van die leerproses kan die leerder probleme en strem- 
minge ondervind. Die hindernisse mag spruit uit ontwikkelingstrem- 
minge of uit didaktiese stremminge. Op grond hiervan kan die leerder 
dan verwys word na die ortodidaktikus, die pediater of die ortopeda- 
goog.

Die Empiriese Opvoedkunde sien die empiriese gebeure in pedago- 
giese perspektief. Die empiries-opvoedkundige kyk as’t ware deur ’n 
pedagogiese bril na die konkrete empiriese werklikheid, naamlik die 
wordende kind besig met selfaktualisering. Terwyl opvoeding ’n antro- 
pologiese, dit wil sê, ’n outentiek menslike bemoeienis van 'n volwas- 
sene met ’n kind is, bly ons bewus van die vooronderstellinge, MAAR 
die doel bly steeds om nie minder nie, maar meer empiries te wees. Dit 
gaan voortdurend om die kind in totaliteit wat met sy gawes en be- 
grensdhede binne 'n eie kultuur en situasie met opvoedingshulp ’n 
leefwêreld konstitueer. In die gerigtheid op die kind soos wat hy sy op- 
voedingshulp geinternaliseer en geassimileer het, begryp ons die kind, 
wat hoogs doeltreffend betekenis gee deurdat hy bewys lewer dat hy die 
wiskunde (of enige ander vak) verstaan, as iernand wat oor sekere ver- 
moëns beskik en wat in sy betekenisgewing slaag vanweë effektiewe 
eksplisitering deur ’n onderwyser. So kan dit ook gebeur dat die kind 
met die nodige vermoëns wat misluk effektiewe (vir hom) verduideli- 
king moes ontbeer, maar ook miskien herhaalde uitsprake van: “jy is 
dom" geïnternaliseer het en dit dus glo. Ons fokus bly empiries, gerig op 
die konkrete kind in sy leefwêreld.



TEORETIESE BEGRONDING 9

1.2.1 Vooronderstellinge van die Empiriese Opvoedkunde

1.2.1.1 Die basiese rigtinggewende vrae van die Empiriese 
Opvoedkunde

Die Empiriese Opvoedkunde, se vertrekpunt is soos die ander pedago- 
giekdissiplines, die opvoedingsverskynsel en soos reeds vermeld, is 
die.snit van die opvoedingsverskynsel waarop die fokus gerig is, die 
deelnemers in die opvoedingshandeling. Die persone waarom dit gaan, 
is kind en volwassene wat binne die pedagogiese konteks meer spesifiek 
benoem word as opvoedeling en opvoeder. Terwyl die empiries-opvoed- 
kundige na die deelnemers kyk, word al die meegaande pedagogiese es- 
sensies veronderstel. Die opvoedeling word dus as persoon gesien in wie 
die opvoedingsbemoeienis tot vergestalting gekom het. Om die Empi- 
riese Opvoedkunde te kan bou, word die basiese vrae wat aan die 
wetenskapsarbeid sin moet gee, gestel en soos volg geformuleer:

HOE WORD DIE OPVOEDELING 'N VOLWASSENE? 

en HOE LYK DIE ROL VAN DIE VOLWASSENE AS OPVOEDER?

Vanuit pedagogiese perspektief is dit duidelik dat die kind nooit die 
volwaardige volwassene kan word wat hy behoort te word as hy nie ef- 
fektiewe hulp en steun van ’n volwassene wat vir hom belangrik is en 
verantwoordelikheid vir hom aanvaar, ontvang nie. Binne hierdie kon- 
teks word die kind ’n opvoedeling en die volwassene 'n opvoeder.

In hierdie boek word die opvoedeling behandel, dit wil sê, daar word 
gepoog om die eerste vraag te beantwoord -  al is dit slegs ten dele. Ten 
einde die vraag binne konteks te plaas, moet die begrippe vervat in die 
vraag, toegelig word.
(a) Volwassene en volwassenheid: Sodra ’n bepaalde kronologiese ouder- 

dom bereik is, word ’n persoon as ’n volwassene beskou. Die biolo- 
giese groei na volwassenheid wat na ’n aantal jare noodwendig be- 
reik word, word hier veronderstel, want die mens is tydsgebonde. Dit 
gaan egter om die kwaliteit van volwassenheid soos die sedelike aan- 
vaarding van die norme op verskillende terreine en die bereidheid 
om verantwoordelikheid vir keuses te neem en daarvolgens te leef. 
Die volwassene moet die kind steun om hierdie volv/assenheid te be- 
reik. Hier is geen volledige eksposisie van volwassenheid as sodanig 
nie. Die kind wat wil groot wees, het altyd 'n bepaalde prestasie, 
(hetsy fisies of psigies), wat in die besondere kultuur belangrik geag 
word, voor oë. Hisrdie komponente van volwassenheid word vir die
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kind voorgeleef sodat dit waarna hy streef ’n stukkie lewensrealiteit 
is. Hierdie enkele prestasie, soos byvoorbeeld self eet, self lees, self 
’n wiskunde probleem oplos of motor bestuur is vir die opvoedeling 
op die bepaalde tydstip die sinibool van volwassenheid. Volwassen- 
heid word nooit op ’n bepaalde ouderdom of vlak van akademiese 
ontwikkeling bereik nie. Volwassenheid word in sy wordingsgang er- 
ken aan vohvassenheids-, of selfstandigheids- of ontwikkelingstake 
wat maar slegs aandui dat die opvoedeling suksesvol na die kompre- 
hensiewe, nooit voltooide, volwassenheid op weg is.

(b) Opvoedeling: Die opvoedeling is kind en as mens is hy persoon. Die 
verskillende belangrike essensies van opvoedelingwees is in ’n vol- 
gende afdeling uiteengesit.

(c) Word: Dit is belangrik om op hierdie stadium te stel wat hier met 
word of wording bedoel word sodat doeltreffend tussen wording en 
ontwikkeling onderskei kan word.

Wordingdui op die “oorgaan in ’n ander toestand’’ (HAT). By wor- 
ding word ’n handeling veronderstel wat ’n oogmerk of doel voor oë 
het. Alle wording is dus doelgerig. In opvoedingsverband verwys 
wording na die oorgaan na die toestand van volwassenheid. Wor- 
ding het ook die betekenis "ontstaan" (HAT). Wording verwys nie 
na die kind asof hy voor ’n bepaalde moment iets anders was nie. Hy 
is kind en is mens in die volste sin van die woord. Wording dui op die 
kind se voortgang na ontplooiende volwassenheid. Wording geskied 
nie natuurlik en noodwendig soos wat biologiese groei onder die no- 
dige voorwaardes plaasvind nie. Die wordingsdoel is kompleks, 
komprehensief en nooit in finale vorm te bedink nie. Daarom be- 
klemtoon wording die opvoedeling as mens, as persoon wie se stre- 
winge en hunkeringe, psigiese vitaliteit, inisiatief-neem, wil, besluit, 
intensie, ja sy intensionaliteit veronderstel word. Wording verwys na 
die totale betrokkenheid van die persoon in geheel wat doelgerig na 
volwassenheid voortbeweeg. Wording veronderstel altyd ’n doel. In 
dié geval is dit die voortdurend terugwykende, komplekser wor- 
dende relasies in leefwêreldlike situasies. Wording is die dryfkrag ag- 
ter die kind se wil self eet, wil self loop, wil self lees wat vir hom op 
daardie tydstip volwassenheid simboliseer. Vir hierdie wording het 
die opvoedeling opvoedingshulp nodig. Die spesifieke norm van vol- 
wassenheid moet voorgeleef of verduidelik word. Die aansporing, 
aanmoediging en bemoediging is nodig om die kind te steun sodat hy 
’n doeltreffende weg na volwassenheid kan bewandel.

(d) Onlwikkeling word beskryf as “tot volle groei bring” of “geleidelik 
groei, vorm aanneem, ontvou” (HAT). Ontwikkeling verwys dus na 
die geleidelike aanneem van vorm of die geleidelike verbetering wat 
onderskei kan word.
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As keersy van wording waar die persoon voortbeweeg na die be- 
paalde doel, te wete volwassenheid, verwys ontwikkeling na die em- 
piriese manifestasies van die wordingsverloop. Hier val die klem op 
die herkenning van die toename in verbetering op weg na die spesi- 
fieke volwassenheidsdoel. So word gepraat van die kind se taalont- 
wikkeling waar die verbetering in woordeskat en funksionele taal- 
gebruik aan die hand van bepaalde standaarde herken kan word. Net 
so word na die ontwikkeling in denke of kognitiewe of affektiewe 
ontwikkeling verwys. So sien ons ook die ontwikkeling van spier- 
koórdinasie en fisiese vaardighede. Ontwikkeling dui die empiriese 
manifestasies van die toenemende kompleksiteit van fisiese en psi- 
giese wordingstake aan.

Binne pedagogiese konteks kan nie van ontwikkeling sonder wor- 
ding gepraat word nie en ook nie van wording sonder ontwikkeling 
nie. Die empiries-opvoedkundige stel in besonder belang in die ont- 
wikkelingsmanifestasies van die wordende kind.

Dit blyk hieruit dat wording en ontwikkeling nie sinonieme is nie, 
maar op mekaar aangewese is. Die empiries-opvoedkundige stel 
baie belang in selfstandigheidstake wat ook ontwikkelingstake ge- 
noem word omdat hierdie take aantoon dat die bepaalde kind na vol- 
wassenheid op weg is.

Dat die opvoedeling ’n volwassene word, word deur sy ontwikke- 
ling, d.w.s., sy verbetering in fisiese en psigiese vermoëns aange- 
toon.

(e) Hoe: Die Empiriese Opvoedkunde is intens met die hoe gemoeid. 
Hierin word die totaliteit van wordings- en ontwikkelingsmomente 
geïntegreer. Die taak kan slegs stuksgewys aangepak word. Al die re- 
levante gegewens van die opvoedeling se selfaktualisering as geleide 
aktualisering word doelbewus en doelgerig versamel en gestruktu- 
reer sodat die antwoord op die basiese vraag, t.w. hoe word die op- 
voedeling ’n volwassene, as die geïntegreerde en gestruktureerde Ge- 
stalt, naamlik die vak Empiriese Opvoedkunde, aangebied word. 
Hierdie struktuur is dinamies sodat verandering en ontwikkeling 
plaasvind en die dissipline nooit voltooi is nie.

I.2.1.2 Die opvoedeling

Die kind is mens; hy is persoon. Hy is in swakheid en onvermoë gebore. 
Al kan hy homself nie help nie, beskik hy oor veel potensiële vermoëns 
as moontlikhede tot volwassewording. Om in ’n bepaalde kultuur tot 
volwaardige volwassenheid te kan kom, is hy van opvoedingshulp af- 
hanklik. Die kind word gebore met ’n wye spektrum van erflike gege-
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wens wat hom hoofsaaklik biologies aan sy voorgeslag bind. Dit dui ver- 
al op fisiese kenmerke soos liggaamsbou. kleur van hare, vel en oë, en- 
sovoort wat geneties bepaal is. Selfs fisieke faktore soos hierdie, word 
beïnvloed deur die kultuur waarbinne die besondere kind volwasse 
word.

Die kind as persoon is apart, afsonderlik in sy eie eenheid of eie iden- 
titeit, geskei van alle ander wesens. Elke persoon is uniek en kan nie ’n 
ander self aanneem of vir hom toe-eien nie. Sy welsyn hang dan ook van 
sy aanvaarding van sy uniekheid af (May, 1967, p.57,61). Met die toe- 
name in jare verander die kind van vyf en die volwassene van vyf-en- 
dertig jaar, tog bly hy bewus van homself as dieselfde ek en bly hy oor- 
tuig van sy eie identiieit. Hy bly die unieke persoon, selfs al het hy vroeër 
of later een of meer sintuie verloor soos Helen Keller of die kind wat 
later in sy lewe ’n liggaamsdeel in ’n ongeluk verloor het. Hy kan niks 
anders w'ees of word as ’n mens nie. Die kind as persoon is mens, is ’n 
subjek, ’n eksistensiële self wat ooreenstem met die unieke individu 
"the really me" (Tiryakian in Gordon & Gergen 1968, p. 77) en is as so- 
danig slegs denkbaar as daar ander mense of persone of subjekte is. So 
sê Gordon (1968, p. 115) . . the very genesis of the self is to be found
in the process of communicative interaction”. Dit is slegs in 'n tnenslike 
samelewing waar die kind die volwasse mens kan word wat hy behoort te 
word. Die kind is op sy eie nie daartoe in staat om sy moontlikhede te 
aktualiseer sodat hy ’n selfstandige, verantvvoordelike en fatsoenlike 
mens kan word wat menswaardig kan lewe nie (Gunter 1969, p. 80). 
Daarom het hy ’n intense behoefte en ook verlange na hulp, steun, 
onderrig, beheer en leiding deur ’n volwassene. Oberholzer (1968, p. 48) 
noem dit 'n eksistensiële nood aan 'n volwassene. Die opvoeder en veral 
die ouer behoort met opregte liefde teenoor die kind aan hom die 
nodige hulp, onderrig en leiding te gee met die oog op sy behoorlike 
grootwording.

Die kind word gebore in ’n wêreld van dinge en mense waarin hy hom 
moet oriënteer deur daaraan betekenis te gee. So onderskei Binswanger 
’n “Umwelt" as die omgewing, die wêreld met sy dinge waarin ons, ons 
liggaamlik moet oriënteer en handel. Hy onderskei ook ’n “ Mitwelt" as 
die wêreld waarin ons met ander verkeer, die wêreld van tussenmenslike 
verhoudinge. Verder onderskei hy ook ’n “ Eigenwelt” of eie-wêreld as 
die wêreld van die verhouding ek tot self. So gaan die kind in sy wording 
verhoudinge inisieer (Buitendijk) en sodoende relasies vorm met die 
dinge in sy Umwelt, met die belangrike (vir hom) mense in sy Mitwelt en 
met homself waardeur hy ’n Eigenwelt of wat dan ook ’n selfkonsep 
genoem word, stig. Langs die weg konstrueer hy ’n leefwêreld as die Ge- 
stalt van betekenisvolle relasies met die mense, objekte, idees en met 
homself. Dit is vir die kind moontlik om sy eie self of eie identiteit sowel
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as die ander mense en die dinge te leer ken omdat hy bewussyn is. Be- 
wussyn veronderstel ’n bewus-wees van dinge, ander subjekte en sy eie 
self met al die idees, denkbeelde en voorstellings wat as denkmedia 
onderskei kan word. Hierdie bewus-wees van iets, dink aan iets, begeer 
iets, waardeer iets, ensovoors word aangedui deur die begrip intensiona- 
liteit (Meyer, 1967, p. 38). Bewussyn is pas dan bewussyn wanneer dit sig 
op iets rig. Hierdie gerigtheid van die bewussyn is juis nie passief nie. 
Die intensionaliteit beklemtoon die heenwysing, bedoeling, intensiege- 
rigtheid van die bewussyn op een voorwerp waarop hy betrokke is en 
waardeur die wesenlike kenmerke toegeken word sodat die voorwerp 
juis deur sintese begryp word (Meyer, 1967, p. 41). Hierdie betrokken- 
heid van die subjek beteken juis om te verstaan of om te begryp. Die 
bewus-wees van die iets wat ek verstaan is dan op elke moment meer as 
wat gegee is. Ek hoor nie maar ’n geluid nie, maar iets waaraan ek beteke- 
nis gegee het en gee, soos bv. ’n horlosie wat slaan of ’n Volkswagen 
motorkar wat verby ry of ’n Mirage straaljagter, ensovoort. Die bedoeling 
van my betrokkenheid is juis om die iets waarop my bewussyn gerig is te 
verstaan. Wanneer May (1979, p. 223, 225) praat van intensionaliteit 
noem hy dit die struktuur wat betekenis gee aan ons ervaring en wat dit 
moontlik maak om die wêreld om ons heen te verstaan. Hy praat egter 
ook van intensionaliteit as “a dimension which cuts across and includes 
both conscious and unconscious both cognition and conation".

Hierin wil ons aansluit by Frankl wat “de geest als de centrale zone, 
zowel van het bewuste als van het onbewuste ziet. Het geestelijke en het 
psychische zijn niet twee verskillende lagen van het bewistzijn. Er be- 
staat ook een geestelijk onbewuste dat in de logotherapie bewust kan 
worden gemaakt” (Ghysbrecht, 1971, p. 132). Diegeestelike van die mens 
is steeds op die sin van die lewe gerig. Dit geld vir die onbewuste sowel as 
vir die bewuste. Die geestelike dimensie kan ook genoem word die ek wat 
volgens Jung (Edinger, 1972, p. 3) die bron van energie en dus die orga- 
niserende sentrum van alle psigiese handelinge is. Kuypers (1963, p. 257) 
sê: “Want wel ligt het ik verborgen achter alle verschijnselen, maar de 
stralen van zijn licht doorglanzen alle domeinen van het psychische.” 
Die bewussynshandelinge soos waarneem, dink en voel is volgens Kuyp- 
ers verenig in dié ek. Die ek kan dan beskryf word as geestelike dimensie 
van die persoon wat slegs bestaan in sy geïntegreerdheid met die ander 
dimensies van persoonwees. (Vrey, 1974, p. 60). As dit dan so is dat die 
ek ’n geestelike grootheid is wat as sodanig nooit tot objek gemaak kan 
word en geken kan word nie, dan is die self die persoon soos wat hy hom- 
selfkan ken. Hier is sprake van ’n psigofisikum wat tot objek gemaak kan 
word. So is daar sprake van die selfbewussyn as die bewuswees van my 
self, van my liggaam, my denke, my gevoelens, my ideale; trouens, van 
alles wat ek myne kan noem. Terwyl die self objek van die bewussyn is.
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vind 'n wissehverking tydensdie bewussynshandelinge tussen ek en self 
plaas in die inkarnasie waardeur die ek een is met die belewenisstroom. 
As gevolg van hierdie wisselwerking word aanvaar dat die self op sigself 
ook subjek is, daar dit die kern van die persoonlikheid vorm en die ini- 
sieerder van verskeie konstellasies van handelinge en bewussynsfunk- 
sies is (Vrey, 1974, p. 67). Die persoon se self is dus die Geslalt van wat hy 
syne kan noem. Die self sluit onder meer in systelsel van idees. jy houdinge. 
sy waardes en dit waaraan hy hom oorgee. Die self is die persoon se totale 
subjektiewe omgewing, die scntrum van ervaring en betekenis (Vrey, 
1974, p. 78).

Sodra my bewussyn gerig word op my self leer ek my self ken en so 
vorm ek ’n begrip of beeld van my liggaam en my psigiese aktiwiteite. 
Hierdie begrip van my self of eie identiteit sluit altyd evaluering aan die 
hand van eie subjektiewe norme in. Hieruit ontstaan my selfkonsep wat 
beskryf kan word as “ . . . die konfigurasie van oortuigings omtrent myself 
en houdinge teenoor myself wat dinamies is en waarvan ek gewoonlik bewus 
is of bewus kan word” (Vrey, 1974, p. 95).

As ’n mens dink aan die kind wat liggaamlik groei, steeds moeiliker 
kognitiewe probleme oplos, sy gevoel toenemend onder beheer het, 
word jy sterk bewus van die kind se wording wat met opvoedingshulp 
geskied. Na hierdie wording word verwys as selfaktualisering of selfont- 
plooiing of selfverwesenliking. Hierdie selfaktualisering moet egter nie 
gesien word as die natuurlike verwerkliking van potensiële vermoëns 
deur die persoon in sy afgesonderdheid as individu nie. May (Reeves, 
1977, p. 34) spreek hom hieroor sterk uit en ons stem daarmee saam: 
“May rejects the reductionist efficient causality and determinism of 
Freud and the rationalistic faith of Adler and Rousseau that man, if 
unobstructed will grow naturally toward a state of perfection.” Dit is 
dus in die samesyn met mense (wat vir hom belangrik is) waar die mens- 
/kind sin skep en ontdek. “In itself, then, the goal of selfrealization de- 
pends both on a strong individuality and on a mature responsibility to 
one’s world” (Reeves, 1977, p. 33). Dit vereis dan dat daar ’n gei'nte- 
greerde wisselwerking tussen ''individuation andparticipation” moet wees. 
Dit vereis doelbewuste inspanning van die kant van die individuele 
mens om met sy medemens op ’n menswaardige wyse saam te woon. 
Van Zyl (1967, p. 75) dui volgens Bollnow daarop dat die onderskra- 
gende ondersteuning wat die mens nodig het om vertwyfeiing en een- 
saamheid te oorwin en tot ontplooiing te kom “ist der lebendige andre 
Mensch, ist das Du, das ihm menschlich nahetretende brúderliche Du”. 
Terwyl die grondhouding Ich-Du (Buher) bly voortbestaan, is dit soveel 
te meer vir die opvoeding van kardinale belang pm te besef dat die kind 
slegs met opvoedingshulp tot outentieke selfaktualisering kan kom.

Dit is ’n taamlik algemeen aanvaarde wetenskaplike beginsel om die
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komplekse ooreenkomstig die relevante eenvoudiger verskynsels te 
begryp. By die mens is dit egter omgekeerd. Ek as persoon is honger of 
moeg of hunker na ’n lewensmaat en gee as persoon uitvoering aan my 
behoeftes en hunkeringe in ooreenstemming met ’n bepaalde norm- 
struktuur. So begryp ons die kind wat deur eie betekenisgewing tot selfak- 
tualisering kom en stem ons met May (Reeves 1977, p. 27) saam as hy sê: 
“The simple is to be understoodin terms of the complex. ” Vanuit sy intensio- 
naliteit en selfkonsep en waardehiërargie word aan die eenvoudige betekenis 
gegee. Dit geld vir sy instinkte, sy taalvermoë op drie jaar, sy motoriese 
lompheid tydens puberteit, sy klasposisie, sy traagheid, sy afwykende 
gedrag; trouens, elke empiriese feit word begryp vanuit die kind se dina- 
miese interrelasies waardeur hy homself wil oriënteer, wil handhaaf en 
ontplooi en deur ander aanvaar wil word. Hierdie antropologiese ken- 
merke soos die kind is persoon, hy is moontlikheid, hy is wordend besig 
om homself met verantwoordelikheid te aktualiseer met opvoedings- 
hulp, bepaal en rig ons akkumulasie van empiriese feite aangaande die 
konkrete kind as opvoedeling.

Enkele aspekte wat hier vermeld is, vereis nadere toeligting. In die 
volgende gedeelte word aandag gegee aan begrippe soos selfaktualise- 
ring, leefwêreld, relasies, persepsie, selfidentiteit, en so meer.

1.2.1.3 Die kind in sy leefwêreld

Die wêreld waarin die kind hom bevind, is nie soseer ’n geografiese 
wêreld nie, maar kan eerder as sy leefwêreld beskryf word. Hierdie 
leefwêreld sluit alles, ook die geografiese wêreld waarby hy betrokke 
was of is en wat hy verstaan, in. Die betekenisgewing berus op die totali- 
teit van die persoon se belewinge. Die betekenis is nie slegs kognitief 
nie, maar ook affektief en konatief met inbegrip van vorige ervaringe en 
toekomsverwagtinge. Dit is onder alle omstandighede die persoon in 
totaliteit wat betekenis gee.

Die persoon se leefwêreld kan as ’n netwerk van relasies met objekte, 
mense, idees, homself, ensovoort, voorgestel word. Hierdie mense, ob- 
jekte, idees, en so meer is dikwels onderling afhanklik of beïnvloed 
mekaar wedersyds sodat die relasies wat die persoon vorm dinamies van 
aard is met die gevolg dat die aard van die leefwêreld sowel as die hori- 
son daarvan nooit staties is nie. Hierdie Gestalt van betekenisvolle relasies 
wat die individu konstitueer, vorm sy leefwêreld. Elke waarneming wat in 
verband met die bestudering van ’n kind gemaak word, moet sowel 
kwantitatief as kwalitatief binne die raamwerk en teen die agtergrond 
van die kind se leefwêreld geïnterpreteer word. Die idee van suiwer ob- 
jektiwiteit van data met betrekking tot die kind is betekenisloos en ster-
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iel as dit nie binne die konteks of veld of leefvvêreld van die kind geor- 
den vvord nie (Frank, 1939).

’n Onderskeiding tussen vverklikheid, wêreld en leefwêreld is nood- 
saaklik. Werklikheid omsluit alles wat in die heelal bestaan. Die christen 
sal dit beskryf as die ganse werklikheid of kosmos wat deur God ge- 
skape is. Wêreld is die deel van die werklikheid waaraan mense met die 
loop van tyd weens hulle betrokkenheid daarby betekenis gegee het. Dit 
sluit die natuur sowel as die kultuur wat die mens tot stand gebring het, 
in. Die kind verskyn by geboorte in ’n wêreld. Hierdie wêreld is deur 
mense beteken. Wat die kind betref, is hierdie betekenis nog verskuil.

Leefwêreld is die Gestalt van die individuele persoon se betekenisvolle 
relasies. My leefwêreld sluit al die mense, objekte, idees, stelsels, 
kragte, houdinge, myself, en so meer in waaraan ek betekenis gegee het, 
wat ek dus begryp.

Leefwêreld is nie te bedink sonder ’n persoon nie, daar leefwêreld juis 
verwys na die totaliteit van betekenisse soos dit ontdek of toegeken is 
deur ’n persoon. Daarom sal twee persone (selfs tweelinge) se leefwê- 
relde nooit presies eenders wees nie. Net so is die kind nie sonder ’n 
leefwêreld te bedink nie. Die empiries-opvoedkundige bestudeer die op- 
voedeling wat gedurig besig is om leefwêreld te stig soos wat hy be- 
trokke is, betekenis gee en sy ervaringe beleef. Hy konstitueer sy 
leefwêreld met sy genetiese potensiaal, instinkte, drifte, psigiese ver- 
moëns, ensovoort in ’n besondere kultuurwêreld met sy norme en waar- 
des in die rigting van sy ideale en verwagtinge as een dinamiese wissel- 
werkende totaliteit waarby hy betrokke is en waaraan hy betekenis gee.

1.2.1.4 Die verhouding tussen opvoedingshulp en selfstandige 
selfrealisering

Dit is reeds beklemtoon dat die kind persoon is. Hy is die inisieerder van 
verhoudinge met alles waaraan hy betekenis gee. Hy moet self betekenis 
gee en homself oriënteer in sy wêreld ten opsigte van die mense, dinge, 
konsepte, waardes, houdinge, en so meer. Die kind wil groot wees en wil 
self dinge doen. Let maar op na self eet, self aantrek, self loop, self 
skryf, ensovoorts, selfs soms lank voordat die psigomotoriese ryping 
hom daartoe in staat stel. Ons sien dus hoe die kindmet selfaktualiserinf’ 
besig is.

Hy kan egter nie alles self doen nie. Hy het die steun, leiding, versor- 
ging en hulp van die volwassene nodig om te kan word wat hy behoort te 
word. Die onderlinge afhanklikheid en wisselwerking kan soos volg dia- 
grammaties voorgestel word.

Die kind is afhanklik van sy ouers en ander opvoeders. Die aard en
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wese van die opvoedingshulp is steungewing op so ’n wyse dat die kind 
al hoe minder afhanklik word en al hoe meer selfstandig doen. In hier- 
die verloop word die maatstaf van behoorlikheid verskuif vanaf die ouer 
na die norm wat in die kultuur geldig is. Die kind doen dan nie meer wat 
die ouer beveel en omdat die ouer so sê nie, maar omdat dit so behoort 
gedoen te word. Die opvoedingshulp sal toenemend verander. Aan- 
vanklik was dit fisieke hulp, versorging, vertroeteling en vóórdoen. 
Later bestaan die hulp daarin dat die ouer hom opsetlik daarvan weer- 
hou om te help omdat die kind oefening nodig het om selfstandig te 
handel volgens die standaard van die norm.

OPVOEDINGSHULP

VOLWAS- 
SENE SELF- 
STANDIG

VOOR-
SKOOLSE
KIND

SEKONDÊRE-
SKOOLKIND

NASKOOLSE
JEUGDIGE

Die twee keerkante van outentieke selfrealisering is:
(a) individuering as ’n sterk individualiteit; en
(b) partisipiëring as sosiale integrasie wat 'n rype verantwoordelikheid 
tot sy wêreld vereis. May (Reeves, 1977, p. 32) beklemtoon hierdie ko- 
eksistensie van individuering en sosiale integrasie, maar dit is nie aan- 
passing nie. Die egosentriese individu byvoorbeeld is nie vry nie -  hy 
oorbeklemtoon individualiteit en loop die risiko van eensaamheid en 
isolasie. Vanweë sy moontlikheid bereik die mens nooit maksimale self- 
realisering nie.

Vir die Empiriese Opvoedkunde is die fokus op die selfbepalende of 
selfaktualiserende kind. Die voorafgaande opvoedingshulp het hy soda- 
nig geassimileer dat dit voorkom of hy spontaan met gedyende selfreali- 
sering besig is. Terwyl die volwassewordende kind bestudeer word, bly 
die empiries-opvoedkundige daarvan bewus dat dit met opvoedingshulp
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is wat hy geword het wat hy is. Die keerkant is ook waar. Die kind met 
ontwikkelingsprobleme het ontspoor onder meer as gevolg van die ont- 
bering van steungewende opvoedingshulp.

Om enigsins ’n greep op die ontwikkelende kind te verkry, word die 
kind in sy wordingsgang onderskei in die drie groot tydperke van 
kinderontwikkeling, naamlik voorskoolse, primêre- en sekondêreskool- 
tydperke. Feitlik alle kinders in ons kultuur deurloop hierdie drie tyd- 
perke. Hierby word 'n vierde, t.w. die naskoolse jeug bygevoeg. Daarom 
sal daar ten spyte van individuele verskille ’n groot rykdom van gemeen- 
skaplike faktore en omstandighede wees, sodat bv. die primêreskool- 
kind dus getipeer kan word.

1.2.1.5 Die oriëntering van die kind in die wêreld

’n Kind kan nie kind bly nie. Die kind moet grootword - hy moet uitein- 
delik ’n volwassene word. Elkeen verwag van die kind dat sy perspektief 
gerig sal wees op selfstandigwording. Daarom word die ontwikkelende 
kind of die kind in wording bestudeer. Die ontwikkelingsmomente staan 
nie voorop nie. maar juis die kind op 'n bepaalde vlak van ontwikkeling.

Die kind bevind hom van kleins af in ’n wêreld wat baie kompleks is. 
In hierdie wêreld moet hy hom oriënteer ten opsigte van fisiese voor- 
werpe, mense en konsepte. Dit is net moontlik namate hy betekenis daar- 
aan gee. Aanvanklike betekenis bring aanvanklike oriëntering, wat weer 
sy betrokkenheid verhoog. In sy gedyende wêreld word sy behoefte om 
sy oriënteringsgrense terug te skuif steeds groter. Deur voortgesette be- 
tekenisgewing word meer relasies gevorm en die intensiteit en kwaliteit 
van bestaande relasies verhoog. Sodoende word die basiese behoefte, 
naamlik oriëntasie, in sy wêreld bevredig. Die behoefte aan oriëntasie 
word nooit volkome bevredig nie, daarom bly dit ’n belangrike insentief 
dwarsdeur die lewe van die mens. Aangesien die mens hom altyd in si- 
tuasies bevind, gebeur dit telkens dat daar situasies voorkom wat kom- 
ponente bevat ten opsigte waarvan die persoon nog nie georiënteer is 
nie. Die aard en kenmerke van die kultuur soos deur die betrokke same- 
lewing vergestalt, sal die komplekse en verstrengelde aard van byvoor- 
beeld die tegnokratiese Westerse samelewing aandui ten opsigte waar- 
van die kind hom toenemend moet oriënteer.

Tydens sy oriëntering moet die kind aan informasie betekenis gee, 
waardeur assimilasie van betekenisse plaasvind. Terselfdertyd moet hy 
ook veranderinge ondergaan om die kennis te kan assimileer (Piaget: 
akkommodasie en assimilasie). Differensiasie van ervaringe is waarskyn- 
lik die vemaamste aanvanklike taak in oriëntasie. Hy differensieer sy er- 
varinge in aangenaam en onaangenaam. Later onderskei hy mamma en
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nie-mamma en ek en nie-ek en ook myne en nie-myne, ensovoorts. So vind 
daar voortdurend ’n kategorisering van gedifferensieerde ervaringe 
plaas, byvoorbeeld al die m>w-ervaringe word geïntegreer, waardeur hy 
nougeset waak oor sy eiendom en die ander kind byvoorbeeld nie wil 
toelaat om daarmee te speel nie. Dit sou dan sy karretjie uit die inte- 
grasie myne uithaal en oorskuif na die kategorie nie-myne.

Om toenemend te kan differensieer en integreer in sy betekenisge- 
wing is daar bakens of ankerpunte nodig. Daar bestaan uiteindelik baie 
sulke bakens, maar die kind is basies of in die eerste plek georiënteer 
ten opsigte van sy eie liggaam, sy moeder of haar plaasvervanger euteen- 
oor die objekte in sy onmiddellike omgewing. Selfs by die elementêre 
differensiasie en integrasie funksioneer psigiese vermoëns soos die kog- 
nitiewe, dit is waarneming, memorisering, terugroeping, herkenning, 
beeldvorming en voorstelling, asook verskeie motoriese handelinge en 
die vermoë om emosioneel te kan beleef. Die konstituering van 'n leefwê- 
reld waarbinne hy ten opsigte van mense, objekte, begrippe, en so meer geo- 
riënteer is deurdat hy betekenisvolle relasies gevorm het, is die lewenstaak 
van elke kind en tewens ook van elke volwassene.

1.2.1.6 Persepsie

Teen die einde van die vorige eeu het persone soos Ernst Mach (1838- 
1916) en Christiaan von Ehrenfels (1859-1932) die weg berei vir die tot- 
standkoming van ’n nuwe sielkunderigting, te wete die Gestalt-psigolo- 
gie. Hulle eksperimente met betrekking tot waarneming het daartoe 
gelei dat hulle duidelik kon onderskei tussen die fisiese werklikheid 
voor die waarnemer en die waarneming wat meer is as die fisiese werk- 
likheid. So, byvoorbeeld, word drie kolletjies waargeneem as ’n drie- 
hoek. Hulle noem die nie-fisiese komponent van sensasie die “gewaar- 
wording van verhouding” . Hierdie patroon van verhoudinge word “Ge- 
staltqualitát” genoem.

Wertheimer, Koffka en Kóhler (Langeveld, 1961) het die grondbegin- 
sels van dié denkrigting uitgewerk. Die waarnemingswette wat hulle ge- 
formuleer het, is dié van nabyheid, ooreenkoms, geslotenheid, kontinu- 
ïteit, gemeenskaplike beweging en simmetrie. Eksperimente is uitgevoer 
om Gestaltvorming by visuele waarneming te ondersoek, soos Kóhler 
(1929) met sy sjimpansees op die eiland Tannerife. Die begrip insig wat 
die klem laat val op die onderlinge verbande tussen die komponente by 
enige uitvinding of intellektuele prestasie het hieruit ontwikkel (Kóhler, 
1929, p. 373). Die geheel wat waargeneem word, is meer as die som van 
die dele. Gestaltvorming is in groot mate op neurologiese wyse verklaar 
met begrippe soos isomorfisme en unifikasie wat daarop neerkom dat
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enige orde in ruimte. tyd en totaliteit wat as sodanig ervaar word, struk- 
tureel identies is met die funksionele orde van die onderliggende brein- 
prosesse (Kdhler, 1929, pp. 61-3).

A1 hoe meer bewyse het ingestroom waardeur dit duidelik geword het 
dat die insien of waarneming van die verhouding van die komponente 
tot die totaliteit ’n psigiese verskynsel is. Wertheimer (1959) en Leuin 
(1951) het die Gestaltbeginsels verder ontwikkel en geïnkorporeer in hul 
psigologiese veld. Uit hierdie integrasie van begrippe poneer die Ge- 
staltveldpsigoloë dat 'n persoon selde 'n objek sal gewaarword as dit nie 
reeds in ’n mate vir hom betekenisvol is nie. Hulle definieer persepsie as 
“ . . . a unitary process, in whch sensation hinges on meaning and mean- 
ing on sensation, and sensing and finding meaning occur simultaneoti- 
sly" (Bigge en Hunt, 1962, p. 276). ’n Objek wat waargeneem word, 
word gesien as ’n verhouding binne 'n veld wat bestaan uit die objek, die 
waarnemer en ’n komplekse agtergrond wat die waarnemer se cloelstel- 
lings en vorige ervaring integreer.

Met betrekking tot persepsie sluit Madison (1969, p. 234) opnuut aan 
by die Gestaltiste Wertheimer, Kóhler en Duncker wat die invloed van 
vorige ervaring op persepsie beklemtoon. Die subjek wat waarneem, bly 
volkome onbewus van die vorige ervaringspore en van die feit dat dit 
iets toevoeg tot dit wat objektief daar is. Die waarnemer verkeer onder 
die indruk dat die totale kwaliteit van sy waarneming afkomstig is van 
die objek voor hom. By die uitbouing van hierdie konsep maak Madison 
(1969, p. 237) gebruik van die term reïntegrasie om die proses te beskryf 
waardeur inkomende, sintuiglíke prikkels ooreenstemmende spore van 
vorige ervaring lokaliseer en daarmee in wisselwerking tree om die be- 
wuste persepsie as gesamentlike produk van die huidige prikkelsituasie 
en die spore van vorige ervaring te integreer. Bruner (1973, p. 14) be- 
skryf persepsie in terme van indeling in kategorieë: ". . . perception is a 
process of categorization . . . to go beyond the properties of the object 
or event perceived to a prediction of other properties of the object not 
yet tested . . . the inference is often an unconscious one.”

Persepsie kan dus samevattend beskryf word as die eenheidsproses 
waarin betekenisgewing en gewaarwording gelyktydig wisselwerkend op 
rnekaar aangewys is. Deur die reïntegrasie van die vorige relevante bele- 
winge en die prikkelsituasie kom dit vir die waarnemer voor asof die 
totale, geïntegreerde betekenis in die gewaarwording geopenbaar is. 
(“A Gestaltfield psychologist . . . does not separate sensation of an 
object from its meaning” Bigge en Hunt, 1962, p. 276.)

In werkwoordelike sin sal die woord persipieer of perseptueer ge- 
bruik word.

May is ook die mening toegedaan dat daar geen sprake daarvan is dat
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persepsie ’n passiewe toestand is waarin die persoon verkeer terwyl 
prikkels op hom inwerk nie. Hy sê (1970, p. 236) . . perception is di-
rected by intentionality” . Dit beteken dus dat ek bewus moet wees van 
die voorwerp wat ek waarneem. Ek neem nie alles waar wat binne my 
perseptuele veld is nie. My keuse om die besondere objek waar te neem 
vereis die innerlike, psigiese werking waardeur die relevante kennis ge- 
mobiliseer word, of soos hy sê: . . the inner process of conceiving the
object so that I can perceive it.” Die totalepersoonsbetrokkenheid by per- 
sepsie geskied met die intensie tot betekenisgewing. Deur taal word begrippe 
gevorm sodat persepsie kan plaasvind (May, 1979, p. 236). Sonder per- 
sepsie sou daar geen sprake wees van betekenisgewing aan die mense, 
dinge en self nie en kan geen leefwêreld gekonstitueer word nie. Net 
soos betekenisgewing vereis oriëntering fyn ontwikkelde persepsie. Die 
mens tree met die wêreld om hom in kontak deur middel van sy sintuie. 
Persepsie steun op die doeltreffendheid van die sintuie. maar is veel meer. Al 
is my visuele of ouditiewe vermoë bonormaal, verseker dit geensins dat 
ek iets sal persipieer nie. So kan ons in die onderskeiding van die kom- 
ponente van die perseptuele akt sê dat die sintuiglike funksie op die perife- 
rie van die perseptuele akt geleë is. Sodra my kennende bewussyn op 'n 
saak gerig is, tree ek tydens persepsie met die voorwerp in kontak deur 
die sintuig (sien, hoor, ens.) as medium.

1.2.1.7 Die vorming van relasies

(a) INLF.IDING

Die woord relasie verwys na ’n verband wat bestaan tussen twee re- 
ferente. Daar mag ’n assosiatiewe verband tussen twee objekte wees 
soos tussen perd en kar of tussen ’n objek en sy eienskappe, bv. gras 
en groen. Die aard van die verband verskil wesenlik. Ek mag sê die 
gras is groen, maar die perd is nie kar nie. Die verband word bepaal 
deur die antwoord op ’n vraag soos: Hoe lyk die gras? of Watse kar is 
dit die? Van meet af aan blyk dit dat relasies bestaan vir ’n mens wat 
verstaan. wat betekenis gegee het. Wanneer ’n mens relasies tussen twee 
objekte ontdek, vind vergelyking plaas en word sinvolle verbande 
herken soos aangedui met beskrywings van die verbande ten opsigte 
van posisie (bo-onder), voorkoms (groot-klein), kwaliteit (duur- 
saamheid), utiliteit (bruikbaarheid), en so meer. Om die dinge voor 
my te kan verstaan, vereis dat ek deur hantering en denke onder 
meer die onderlinge relasies sal blootlê. Die relasies bestaan objek- 
tief. Ek skep of vorm nie die relasies tussen objekte of objek en eien- 
skap nie. Die taak van die wetenskaplike is onder meer om onder- 
linge relasies te ontdek en bloot te lê, omdat die werklikheid self
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logies en redelik is (Kuypers, 1963). Whitehead (May, 1979, p. 112) 
is van mening dat die werklikheid nie uit bestanddele bestaan wat in 
statiese toestand verkeer nie, maar die bestanddele is in dinamiese 
beweging, wisselwerkend tussen pole wat op hierdie onderlinge ver- 
wantskap berus. May (1970, p. 112), in aansluiting by Whitehead en 
Tillich, is oortuig dat ontologies eesien. dieganse realiteit fundamen- 
teelpolêr op mekaar aangewese is. Dit geld nie net vir die natuur nie. 
Op humane vlak is die beste voorbeeld manlikheid en vroulikheid 
(maleness and femaleness). Die man is van die vrou afhanklik en 
omgekeerd. So sê Adler dat "een individu-op-zich-zelf is niet te 
onderzoeken” (Kuypers, 1963, p. 340). Die individu is vir die ge- 
meenskap en die gemeenskap vir die individu. Reeves (1977, p. 283) 
sê: "Personality cannot be understood apart from its social setting." 
En verder: “Self and world are correlates, each understandable only 
in terms of the other.” Die samelewing gee aan die persoonlikheid 
’n wêreld waarsonder persoonlikheid geen sin sou hê nie. Hierdie 
onderlinge verband wat in die natuur tussen voorwerpe bestaan en 
tussen mense onderling en tussen mens en natuur, beklemtoon die 
essensiële aard van die bestudering van die relasies. Hierdie onder- 
linge relasies van die realiteit word onder meer uitgelig deur Ein- 
stein wat die onderlinge afhanklikheid van energie, ruimte, tyd en 
materie poneer. Binne hierdie essensiële samehang tussen persoon 
en wêreld is die mens bewus van sy wêreld. Hierdie aktiewe dina- 
miese bewus-wees sien May (Reeves, 1977, p. 230) as: “Intentional- 
ity (which) contains both our knowing and our forming reality and 
these are inseparable from each other.”

As die kind hom in sy wêreld wil oriënteer, trouens soos hy moet, 
om te kan bly leef en groot te kan word, moet hy met die wêreld wat 
hom omring relasies vorm. Hierdie ontiese verskynsel word deur 
Buitendýk beskryf as hy sê “die kind is inisiatief van verhoudinge” . 
Die kind se verhoudingvorming of relasievorming is so ’n primêre 
opgawe dat ons verplig is om aandag daaraan te gee. Om reiasies te 
kan vorm, moet die kind verstaan maar deur die vorming van rela- 
sies word steeds beter verstaan, nie slegs die enkele referent nie, 
maar sy plek en funksie in die groter singeheel. Relasies moet dus as 
’n tweepolige verband tussen kind as een pool en die ander mens 
(significant other) en die voorwerp as ander pool begryp word. Deur 
relasievorming konstitueer die kind ’n leefwereld wat vir hom sy psi- 
giese ruimte en werklikheid is, ten opsigte waarvan hy geóriënteer 
is.

Aangesien relasie vir ons beteken die onderlinge wisselwerkende 
verband tussen die kind as een pool en die besondere snit van die 
werklikheid as ander pool, is hier twee komponente wat bestudeer 
moet word. Die een komponent is die besondere referente as pole 
(bv. kind en moeder) en die ander komponent is die aarden kwaíiteit 
van die relasies. Die aard dui op die kognitiewe komponenl en die 
kwaliteit op die gevoelsmatige komponenl. Aangesien die vorming van
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relasies die verstaan van die ander pool beteken, sal hierdie beteke- 
nisgewing net moontlik wees deur betrokkenheid by die referent en die 
kwaliteit van betekenis deur die belewing tydens betrokkenheid en be- 
tekenisgewing. By die tema tans onder bespreking vorm die kind in 
wie ons primer geïnteresseerd is, die een pool en al die ander moont- 
like referente waaraan die kind betekenis gee die ander pool. Die 
ander pool kan onderskei word in die groot kategorieë van ander mense, 
objekte in die natuur of gewysig deur die kultuur, homself en God. Eers 
nadat die individu vanuit sy eie raamwerk aan ’n referent betekenis 
gegee het, is daar van so ’n tweepolige verband of relasie sprake, 
want ons het altyd met ’n dinamiese onderlinge wisselwerkende 
beïnvloeding te doen. By die besinning oor die relasie en sy twee 
pole kom die beklemtoning van byvoorbeeld Tillich en van May 
(1970), te wete polariteit sterk na vore. Die onderlinge beïnvloeding van 
die pole van mekaar manifesteer in aantrek of afstoot, aanvaar of ver- 
werp, vriendelikheid wat die pole nader na mekaar laat neig of onvriende- 
likheid wat afstand skep. Waar die ander pool ’n objek is, is daar 
sprake van bruikbaarheid, valenskrag, uitnodigingsaard of die teen- 
deel wat tot verwydering neig. As die leerling in die gimnastiekklas 
voortdurend van die balk afval, word vernedering beleef en die balk 
en moontlik alles wat daarmee verband hou, word vermy. So beïn- 
vloed die een relasie ook ander relasies. Die aantrekkings- (aange- 
naam) of afstotingskrag (onaangenaam) tussen die kind as subjek as 
pool en die verskillende referente as ander pole is nie altyd ewe 
sterk nie. Dit hang af hoedanig dit die self raak of hoe belangrik dit vir 
die selfkonsep is. Dit is dan duidelik dat daar met betekenisgewing 
voortdurend ’n evaluering van die betekenis wat toegeken is en selfs 
van die betekenisgewingsakt of betrokkenheid plaasvind sodat die 
belewing as aangenaam, onaangenaam of ërens tussen die uiterstes, 
ervaar word. Hierdie polariteitsejfek wat inherent eie aan relasies en 
relasievorming is, kan ten beste geïllustreer word met die pole van 'n 
magneet. Die pole trek mekaar aan of stoot mekaar af, afhangende 
van die sterkte van die pole en die afstand wat hulle van mekaar ver- 
wyder is. So kan ons ook sê dat die sterkte van die relasie tussen die 
kind en bv. ’n maat van sy portuurgroep sal afhang van die kennis van 
mekaar en wat die psigologiese afstand tussen die twee is, m.a.w. hoeda- 
nig dit ,vv self as kern van sy persoonwees raak.

(b) RELASIES MET OUERS (OPVOEDERS)

Waar daar ’n relasie tussen die kind en sy ouers ontstaan en na hier- 
die relasie verwys is as ’n verband tussen die twee betrokkenes, is dit 
noodsaaklik om hierdie relasie of verhouding te beskou ten einde te 
bepaal hoe hierdie band lyk, hoe dit gevorm word en wat die impli- 
kasies daarvan is. Die band is kognitief, maar ook affektief. Die 
kind en die moeder (pole) leer mekaar ken en die belewing van die
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verhouding word uitgeken as aangenaam. onaangenaam, koestering, 
versorging, weding en die nalating daarxan. Namate die kind groter word, 
beleef hy die aktiwiteite wat hierdie verhouding kenmerk as aanwarding 
of wrwerping (polariteit). As voorbeeld die volgende: Die moeder leer 
haar kindjie toenemend ken. Dié proses begin met uitken en ont- 
plooi totdat die moeder elke gebaar, kreun en huil identifiseer en 
selfs weet wat en hoeveel voedsel die kind nodig sal hê. Elke kind is 
'n individuele unieke wese sodat die moeder wat tien kinders groot- 
gemaak het nog net tien individue grootgemaak het. Die ervarings- 
kennis neem toe, maar van veralgemening is weinig sprake.

Die kind leer ook die moeder toenemend beter ken. Die kind 
herken die wyse van hantering wanneer hy honger, nat of ongema- 
klik voel. Die verskaffing van voedsel en die liefdevolle vashou en 
gerieflik maak, bring herkenning nog voordat die gelaat onderskei 
of taal verstaan kan word. Op grond van die bestcndige optrede leer 
die kind die moeder ken en antisipeer hy wat gaan gebeur as hy haar 
voetstappe hoor. Hierdie kennis neem met die ontwikkeling van eie 
kognitiewe vermoëns toe. Die kind sien, hoor en voel, memoriseer 
die visuele beeld, stem en hantering. Differensiasie en integrasie en 
herinnering neem toe sowel as die kennis van die taal. Hieruit spruit 
voort dat die kind die moeder ken en begryp wat sy bedoel al sê sy iets 
anders of al bly sy stil. Die moeder ken die kind met al sy gedragsui- 
tinge, vreugde en hartseer wanneer hy soet is en stout is, gesond en 
siek is. As gevolg van hierdie eksplisiete sowel as intuïtiewe kennis 
kry die een nie reg om iets persoonliks wat as sodanig sterk beleef 
word, vir die ander weg te steek nie.

Die gevoelsmatige kan net so duidelik onderskei word al is dit met 
die kennis verweef. Die gevoelsbelewing vul die kennis aan en voeg 
kwaliteit daaraan toe. Die moeder beleef en gee liefde wat die wyse 
van sorg en versorging bepaal. Die kind beleef die liefdevolle ver- 
troeteling, kalmte en geborgenheid by en dikwels in fisieke gemeen- 
skap met die moeder wanneer sy hom op’el, vasdruk, troos of 
sommer net speel en met hom gesels. Hierdie band openbaar wel 
duidelik ’n kognitiewe sowel as affektiewe komponent wat mekaar 
wisselwerkend aanvul en nie van mekaar geskei kan word nie. 
Groter kennis sal dikwels meer liefde bring soos wat groot liefde 
meer kennis vra, Hier word nie van ’n hoë positiewe korrelasie 
tussen kennis en liefde as noodwendigheid gepraat nie. Die kogni- 
tiewe komponent van die band word deur die kognitiewe vermoëns 
soos die sintuie, memorisering, terugroeping, differensiasie, inte- 
grasie, induksie, deduksie, ensovoort bepaal. Die affektiewe kompo- 
nent bestaan uit liefde, sorg, vertroue, respek, aanvaarding, geborgen- 
heid, ensovoort. As gevolg van die kennis van mekaar en gevoel vir 
mekaar of by gebrek daaraan ontplooipolarisasie wat tot uiting kom in 
aanvaarding en verwerping, toenadering en verwydering. Alhoewel die 
positiewe en negatiewe toenadering en verwydering dikwels gelyk- 
tydig in so ’n relasie voorkom, is dit die belewing van die totaliteits-
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effek of resultaat wat die kind tot eksplorasie en wêreldontwerp 
aanspoor as dit positief is en daarin strem as dit negatief is. Die kind 
se relasie met die moeder (ouers) met sy polariseringseffek vorm ’n 
uiters belangrike baken of ankerpunt vir sy relasies met ander 
mense, maar ook met objekte. Die kind vorm dieselfde soort rela- 
sies met ander opvoeders.

Hierdie attribute van die opvoedeling-opvoederrelasies kan in 
enige verhouding voorkom en met betrekking tot ’n enkele attribuut 
van sterk positief tot sterk negatief. Die verhouding van ’n kind tot 
een van sy opvoeders kan sterk verskil van sy verhouding tot ’n 
ander opvoeder.

Die aard van belewing tydens betekenisgewing aan mekaar (op- 
voedeling en opvoeder as pole) bring mee dat die kwaliteit van die 
relasie oftewel die polarisasie-effek in hoë mate affektief van aard is. 
Dit is hierdie affektiewe evaluering wat die neiging tot intensionele 
gerigtheid van aantrek of afstoot tot handeling laat oorgaan. Hierdie 
polarisasie-effek bepaal die wyse van betrokkenheid as ek wil nader- 
kom of ek wil nie naderkom nie, ens. Vanweë die konsekwente en be- 
stendige wyse van versorging vertroeteling en steungewing, word die 
kind in staat gestel om die algemene asook spesifieke wyse van hulp 
en steun te verwag en te antisipeer. Alhoewel die kind die verhou- 
ding met sy opvoeders inisieer sal die doeltreffendheid daarvan van 
die opvoeders afhang. Hulle moet leiding en steun gee en die kwali- 
teit van die relasie bepaal. Waar spesifieke opvoedingsprobleme 
sowel as wordingsprobieme by ’n kind voorkom, is ’n noukeurige 
ondersoek van hierdie relasie nodig.

(c) DIE KIND SE RELASIES MET SY PORTUIJR

In die huisgesin vorm die kind relasies met die ouers, broers en sus- 
ters. Dit is primêr die relasie met die moeder (vader) wat die anker- 
punt of baken vir relasies met ander mense vorm. Die klein kindjie 
sien gou reeds die ander kind raak en wil toenemend raakgesien en 
’n speelmaat wees. In die bewus-wees van maats, word met hulle ge- 
ïdentifiseer en evalueer hulle hulself teenoor die prestasies van die 
portuur (Gordon, 1975, pp. 169, 208 e.v. Hamachek, 1975, p. 212 
e.v.). Hierdie relasies met die portuur neem met adolessensie soda- 
nig toe dat die affiliasie met die maats sterker as dié met die ouers 
word.

Die polarisasie-effek van die relasies met portuur is baie duidelik. 
Die kind bevind homself voortdurend in die dinamiese relasies van 
aanvaar of verwerp, aangetrokke tot, of afgestoot deur, hy vermy of word 
vermy of iy aandag wordgesoek. Ook hierdie relasies is afhanklik van 
kennis van mekaar. Hoe beter die kinders mekaar ken, hoe groter is 
die moontlikheid van outentieke relasies en kan die relasie bevry
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word van byvoorbeeld vermeende verwerping. Daarom sal die kog- 
nitiewe komponent afhanklik wees van doeltreffende kommunika- 
sie. Die relasie word dan in sy positiewe polarisasie gekenmerk deur 
die volgende wat in verskillende grade van intensiteit voorkom:
(i) Konformiteit in houding, gedrag, spraak, kleredrag, e.d.m.
(ii) Aanvaarding soos dit waargeneem word by die kies van een maat 
bo ’n ander en kliekvorming.
(iii) Samewerking, saamspeel in toevallige, maar ook in spanspele.
(iv) Vertroue. By die aanvaarding van die ander is daar ook onvoor- 
waardelike vertroue.
(v) Erotiese bewondering. By die intree van puberteit en adolessen- 
sie verskyn erotiese bewondering en verliefdheid wat oorgaan in 
liefde en tog in eie reg komponente van liefde bly.

Die relasie met portuur met sy kenmerk van positiewe polarisasie 
is onontbeerlik vir die selfstandigwording van die kind.

(d) DIE KIND SE REI.ASIES MET DINGE

Die kind bevind hom voortdurend in aanraking met dinge uit die na- 
tuur of die kultuur. Om hom ten opsigte daarvan te oriënteer, moet 
hy die dinge leer ken deur betekenis daaraan te gee wat net moont- 
lik is deur betrokkenheid daarby. Die twee kenmerke van die rela- 
sies met dinge is:
(i) Kennis wat lei tot oriëntasie. Hierdie kennis sluit denotatiewe 
sowel as konnotatiewe kennis in. Dit is veral die konnotatiewe bete- 
kenisdimensie wat tot die polarisasie-effek bydra. So byvoorbeeld: 
die blom is mooi, vir die spinnekop is ek bang, my hond het ek lief, ens.
(ii) Utiliteit as die gebruikswaarde van die objek vir die persoon. 
Hierdie wyse van betekenisgewing vereis betrokkenheid om die 
bruikbaarheid te ontdek. Dit geld vir die pen as ding om mee te 
skryf, die stoel om op te sit, die huis om in te woon, die bal om te 
skop, ensovoort. Ook hier is die polarisasie-effek duidelik. Ek hou 
van my pop, my motorkarretjie, my bed, my bekertjie, ens., terwyl 
die mes wat my sny of die vuur wat my brand of die fiets waarmee ek 
geval het my ná hierdie belewinge laat terugdiens. Slegs na beter 
kennis, groter betrokkenheid en dus doeltreffender oriëntasie kan 
die negatiewe polarisasie, positief word.

(e )  DIE KIND SE RELASIES MET HOMSELF

Dwarsdeur hierdie kursus word die bestaan van ’n psigies-fisiese self 
aanvaar. Daar is dus ’n liggaamlike self en psigiese vermoëns wat ge- 
ken kan word. Die kind gaan homself op ’n foto herken, maar ook sy 
eie stem van ’n band wat teruggespeel word. By die kennis van die
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eie identiteit word in die eerste instansie na die herken en uitken van 
die selfidentiteit verwys. Dit bring egter onmiddellik ’n beeld van 
dié self mee wat ek vir my van myself kan voorstel. Saam hiermee 
word hierdie eie identiteit voortdurend teen subjektiewe standaarde 
geëvalueer as goed of sleg. Deur vergelyking met die portuur of met 
hulle prestasies in die hantering van natuur- en kultuurobjekte eva- 
lueer die kind homself of sy vermoëns as net so goed of beter 
of swakker as die norm. Hieruit ontplooi die kind se selfkonsep 
as relasie met homself, met sy duidelike polarisasie-effek van selfaan- 
vaarding of selfverwerping. As die kind nie van homself hou nie -  
homself nie liefhet nie -  aanvaar hy homself nie, met die gevolg dat 
hierdie self onder alle omstandighede beskerm moet word. Die ef- 
fek van hierdie relasie met homself is deurslaggewend vir eksplora- 
sie en selfblootstelling in alle probleemsituasies.

1.2.1.8 Die kind-ouerrelasie as die primêre verhouding vir die 
Empiriese Opvoedkunde

Wat die ouer aan die kind doen om sy nood te verlig, is vir die kind ’n 
sinvolle handeling. Die kind belewe sin en sal dus toenemend in staat 
wees om aan die handelinge van die ouer sin te gee (Oberholzer, 1972). 
Deur hierdie liefdevolle versorging van die kind word hy ingelei in die 
kultuur en is hy toenemend in staat om met selfverwesenliking voort te 
gaan.

Die vraag ontstaan of daar empiriese gronde is vir die bewering dat 
die kind-ouerrelasie inderdaad die basiese verhoudinge is wat die kind 
tot stand bring.

Empiriese navorsingsgegewens dui aan dat kinders getuig van die be- 
langrikheid van hul verhouding met hul ouers soos wat hulle dit beleef. 
Bealer, Willits en Maida (1964) bevind uit ’n ondersoek waarby 506 
sekondêreskoolleerlinge betrokke was dat vir meer as driekwart van 
hulle hul ouers die belangrikste verwysingsbron in hul lewens is. Lipset 
(1960) bevind dat die politieke houding van tienderjariges baie ooreen- 
stem met die stempatroon van hul ouers. Putney (1961) het by dertien 
verskillende kolleges navorsing gedoen in verband met die godsdiens van 
die studente. Hy bevind dat die meerderheid van die 1088 studente se 
godsdienstige opvattings met die van hul ouers ooreenstem. Volgens 
Zunich (1962) word meisies betekenisvol meer as seuns beïnvloed deur 
die houding van hul ouers. Oberholzer (1972) vestig die aandag daarop 
dat vir die dialogiese denkers die ek-jy-verhouding tussen opvoeder en 
opvoedeling op horisontale vlak die moontlikheidsvoorwaurí/í’ is vir die 
ek-U-verhouding op vertikale vlak.
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Wanneer dinge met die kind verkeerd loop en hy ontspoor. hou dit 
verband met sy verhouding met sy ouers. Volgens Sommers (1961) vvord 
wanaanpassing by kinders voorafgegaan deur onbevredigende verhou- 
dings tussen ouers tuis. Gregory (1961) bevind dat by gedragsafwyking 
van kinders, rusies en botsings tussen ouers en selfs egskeidings voor- 
kom, sodat kinders in kinderhuise geplaas moes word waar geen beteke- 
nisvolle relasies met ’n ouerfiguur gevorm kan word nie. Brooks (1963) 
verkry ’n betekenisvolle korrelasie tussen stokkiesdraai en die ouers se 
houding teenoor die skool. Koch (1961) toon aan dat daar betekenisvol 
meer angs by voorskoolse kinders uit gebroke huise voorkom as by kin- 
ders uit huise waarin albei ouers teenwoordig is. Heinstein (1963) kan ’n 
betekenisvolle verband aantoon tussen die warmte of afsydigheid van die 
moeder se houding teenoor die kind en die kind se aanpassing of wanaan- 
passing.

In hierdie empiriese gegewens is sterk argumente ten gunste van die 
belangrikheid van gesonde pedagogiese relasies tussen kind en ouer as 
voorwaarde vir die konstituering van doeltreffende ander relasies, wat 
weer onontbeerlik vir doeltreffende selfaktualisering is. Die kind-ouer- 
relasie sal dus hiervolgens altyd effek hê op die kwaliteit van sy leefwê- 
reld, sy wysc van selfaktualisering en emansipasie. As 'n kind gedrags- 
probleme openbaar, moet daar dus noodwendig in die eerste plek on- 
dersoek ingestel word na die ouer-kindrelasie.

1.2.1.9 Selfstandigheidstake as raatmverk of ankerpunte van die 
etnpiries-op voedkundige studie

Die kind wat self volwasse wil word, is van opvocdingshulp afhanklik 
om sy toenemende selfstandigheidswording te voltrek. Ons perspektief 
is gerig op die volwassewordingsverloop van die kind. Daarom soek ons 
na bakens waaraan die peil van volwassenheid beoordeel kan word. 
Hierdie bakens kan ten beste onderskei word binne die groot katego- 
rieë, naamlik voorskoolse, primêreskool- en sekondêreskoolperiodes. 
Wanneer die kind leer loop, kan dit hoofsaaklik aan biologiese ryping 
toegeskryf word. Leer praat, leer lees en leer om met maats saam te 
speel, berus egter op die wisselwerking tussen opvoedingshulp binne ’n 
bepaalde kultuur en selfaktualisering. Die erkenning van individuele 
verskille oortuig ons daarvan dat die presiese ouderdom in jare en 
maande waarop ’n kind sekere take bemeester nie van oorwegende 
belang is nie, maar die volgorde van die realisering van take en die ver- 
band tussen een suksesvol bemeesterde taak en die bemeestering van 
ander ontwikkelingstake. ’n Nomotetiese, empiriese studie sal dus die 
aangewese weg wees waarlangs die aard en volgorde van sulke ontwik-
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kelingstake bekom kan word.
In ’n bepaalde kultuur word die spesifieke selfstandigheidspeil van ’n 

kind hoog aangeslaan. Daarom kan daar verwag word dat opvoeding en 
onderwys sodanige standaarde as oogmerke of doeleindes probeer reali- 
seer. Kyk maar na die toewyding en aanmoediging waarmee die kind ge- 
steun word om te leer praat, te leer loop, te leer lees, en so meer. Dit is 
dan duidelik dat elke sodanige ontwikkelingstaak slegs op grond van die 
volgende drieledige grondslag voltrek kan word:
(a) Die biologiese grondslag om te kan loop, hardloop, skryf, vinnig lees, 

en so meer berus op biologiese ryping, miëlinering van die senuwees 
en spierkoórdinasie. Hiervoor is tyd en oefening nodig.

(b) Die psigiese grondslag. Die kind se psigiese vermoëns stel hom in 
staat om aan die besondere taak betekenis te gee. Verstandelike ver- 
moëns, emosionele beheer, ideale, verwagtinge, en so meer bepaal 
die graad van persoonlike of psigologiese betrokkenheid nodig om 
elke taak aan te pak.

(c) Kulturele grondslag. Daar is sommige take wat universeel as belang- 
rik beskou word, maar sowel die intensiteit en spoedige realisering 
daarvan as ’n groot verskeidenheid ander take is kultureel bepaal.

Ontwikkeling geskied op hierdie drieledige grondslag, maar die 
kind of kinders om wie dit gaan, is deur voortdurende betekenisge- 
wing aan die situasies waarin hulle in totaliteit betrokke is, besig om 
tot selfverwesenliking te kom. Hierdie betrokkenheid impliseer ’n 
wisselwerking waarby al die basiese fasette 'n rol speel. So bepaal 
elke ontwikkelingstrap die aard van opvoedingsbemoeienis wat 
daarby moet aansluit. Dus:

Opvoedingsimplikasies. Aangesien opvoeding en onderwys ’n gradueel 
opwaartse neiging het, sal die realisering van een taak ’n volgende inge- 
wikkelder taak moontlik maak.

’n Ontwikkelingstaak kan dan beskryf word as ’n taak wat ’n kind self- 
standig op ’n sekere ouderdom of in ’n sekere tydperk suksesvol vol- 
voer. Hierdie prestasie word aangeprys deur die mense wat vir hom be- 
langrik is en misluk hy met die taak, voel hy ongelukkig terwyl die ge- 
meenskap sy mislukking afkeur en hy probleme het met die realisering 
van opvolgende take.

1.3 KATEGORIEË EN KRITERIA VAN DIE 
EMPIRIESE OPVOEDKUNDE

1.3.1 Inleiding

Soos reeds vermeld, het die Empiriese Opvoedkunde sy eie perspektief
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op die opvoedingsgebeure deurdat dit vanuit sy eie gesigshoek na die 
opvoedingsfenomeen kyk. Die Empiriese Opvoedkunde het as objek 
van studie die deelnemers aan die opvoedingshandeling. Die vers- 
kraalde visie waarmee gekyk word na die opvoedingsverskynsel kry die 
opvoedeling en opvoeder as persone in fokus, terwyl die persone op 
mekaar aangewese is en in 'n besondere verhouding verkeer. Solank my 
blik eksplisiet op die opvoedeling gerig is, is die opvoeder en die opvoe- 
dingsgebeure implisiet teenwoordig. Die perspektief wat hier ter sprake 
is, stel die empiries-opvoedkundige in staat om eintlik nie die kind nie, 
maar die opvoedeling raak te sien. Die opvoedeling kan sig in enigeen 
van die opvoedingshandelinge van die pedagogiese verloopstrukture 
(Landman) bevind. Dit is dus moontlik om op die opvoedeling te fokus 
tydens omgang óf ontmoeting, óf “engagement”, óf bemoeienis, óf te- 
rugkeer na omgang, óf periodieke verlating. Dieselfde geld vir die 
gerigtheid op die opvoeder. In die Empiriese Opvoedkunde gaan dit 
noodwendig om die konkrete kind in sy empiriese daar-wees. Die empi- 
riese feite aangaande die konkrete kind as opvoedeling moet waarge- 
neem, versamel en gestruktureer word.

Die vraag is nou, wat is die essensies van opvoedelingwees, wat dus as 
kategorieë van die Empiriese Opvoedkunde kan geld. Hierdie katego- 
rieë kan beskryf word as beligtende denkmiddele of bakens of fikseer- 
punte aan die hand waarvan oor opvoeding vanuit hierdie perspektief 
gedink word (Oberholzer, Landman, Van der Stoep en ander het veel 
oor pedagogiese kategorieë geskryf.).

Die opvoedeling is 'n kind wat deur opvoedingshulp besig is om ’n 
volwassene te word. Hierdie kind kan nie op dié weg vorder tensy hy 
herken, ken, verstaan, weet en dinge kan doen nie. Daarom word bete- 
kenisgewing as empiries-pedagogiese kategorie onderskei. Die kind kan 
hom in ’n betekeniswêreld bevind of die beste oopdekking, toeligting of 
verklarende onderrig ontvang wat essensieël is, maar hy moet uiteinde- 
lik self verstaan of begryp in samehang met sy bestaande funksionele 
kennis. Hy kan die betekenis nooit oorneem op ’n passiewe wyse nie. Sy 
betekenisontdekking is altyd die uitvloeisel van aktiewe betekenisgewing.

Die kind kan nooit ’n volwaardige volwassene word as hy in ’n toe- 
stand van passiwiteit of apatie teenoor die wêreld om hom verkeer nie. 
Vanweë sy wêreldbetrokkenheid raak hy met die dinge en mense en 
trouens met homself gemoeid. ’n Kenmerk van die gemoeidheid is inspan- 
ning om dinge te vermag, hindemisse te oorkom en probleme op te los. 
Hierdie inspannende besigwees om te ken en hom te oriënteer, word 
met die begrip belrokkenheid beskryf. Die kind se betrokkenheid is geen 
toevallige of lukraak aktiwiteite nie. Deur opvoedingshulp word die 
kind gehelp, gelei en gesteun, want deur sy inspanning moet hy in sy vol- 
wassewording voortbeweeg. Die betrokkenheid hou dus verband (wat
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later uitgelig sal word) met intensionaliteit. Betekenisgewing en betrok- 
kenheid verwys na die kind se gerigtheid op, of relasies met mense of 
dinge of handelinge, ensovoort rondom hom. ’n Verdere vraag wat 
gestel kan word, is hoe raak die kind se betekenisgewing aan en sy be- 
trokkenheid by die dinge en mense hom persoonlik in sy gemoed? Met 
ander woorde, wat beleef die opvoedeling as hy aanvaar word (of ver- 
werp word) of liefde ontvang, of met sukses verstaan, of aktief met in- 
spanning by ’n sinvolle handeling betrokke is? Die opvoedeling se bele- 
winge tydens sy wording, word ook deur die empiries-opvoedkundige as 
kategorie onderskei. Hierdie belewinge sal bepaal of die kind homself 
hoog ag of minag, of hy homself aanvaar . of verwerp. By geboorte kan 
die kind weinig doen, maar hy is ’n enorme moontlikheid. Hy is egter 
omring deur hindernisse wat oorkom moet word - selfs ook in eie lig- 
gaamlikheid. Sukses is vir hom in sy eventuele eksplorasie en toetrede 
tot die wêreld onontbeerlik. Hierdie sukses wat hy beleef, oortuig hom 
dat hy kan en spoor hom aan om verder te waag en te probeer. Hierdie 
suksesse vorm die basis van ’n positiewe selfkonsep (Die teenoorge- 
stelde is ook waar.). Opvoedingshulp is dus onontbeerlik om te verseker 
dat die kind se belewinge bevorderlik vir sy wording is. Dit is algemeen 
bekend dat Buitendijk lank reeds die kinderantropologiese synsfeit, 
naamlik dat die kind in sy menswees inisiatief van verhoudinge is, ge- 
konstateer het. Hierdie essensie beteken vir die empiries-opvoedkun- 
dige dat die opvoedeling betekenis gee en betrokke is -  hy wil verstaan 
en hy wil betrokke wees. Dit is met opvoedelingwees gegee om te wil 
groot wees. Dit is altyd konkrete momente van volwassenheid soos deur 
die volwassene voorgeleef wat vir die kind die ideaal is wat hy wil 
bereik. Somtyds wil hy so sterk soos sy pa wees, of so vinnig hardloop 
soos sy rugbyheld, of sy wil so mooi wees soos juffrou. Die kind wil hom 
dus identifiseer met die persoon wat groot is. Ander kere beteken groot- 
wees vir die kind om bepaalde handelinge selfstandig te kan doen, soos 
self eet of aantrek of lees, ensovoort. Hierdie eie-insiatief-neem om 
groot te word, dit wil sê om te word wat hy behoort te wees, kan as self- 
aktualisering benoem word. Dit kan egter slegs met opvoedingshulp 
voltrek word en daarom is selfaktualisering slegs as geleide aktualisering 
moontlik. So is selfaktualisering deur die opvoedeling ook ’n empiries- 
opvoedkundige kategorie.

Die babatjie het ’n groot deurbraak gemaak as hy sy handjies en voe- 
tjies ontdek. Dit is een van die eerste tekens van selfkennis of die vorm- 
ing van ’n eie indentiteit. Hy sal met indentifikasie voortgaan totdat ’n 
eie' identiteit vorm aanneem. Hierdie identiteit met sy liggaamlike en 
psigiese kenmerke en sy ekstensiteite stel hom in staat om die vraag: 
“Wie is jy?” te beantwoord. Hierdie identiteit is egter nooit net ’n ob- 
jektiewe rasionele kennis van die self wat hy is nie. Hierdie self word
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noodvvendig aan subjektiewe norme gemeet waardeur hy homseif as 
goed of sleg, mooi of lelik, dom of slim, ensovoort, evalueer. Die gevolg 
is, die geëvalueerde selfidentiteit wat selfkonsep genoem word. As 
Langeveld sê die kind wil self iemand wees, dui dit vir die empiries-op- 
voedkundige op 'n bepaalde iemand -  iemand wat hy volgens sy eie 
norme kan aanvaar en hoog ag. Self iemand wees as kategorie beteken vir 
ons die totslandkoming van 'n selfidentiteit en positiewe seljkonsep wat net 
met opvoedingsteun moontlik is.

Volgens Landman (1977, p. 16) sien die opvoeder die evalueringsbete- 
kenis van die pedagogiese kategorieë raak en begryp dit en wend dit aan 
om sy opvoedingshandelinge te beoordeel. So gaan die opvoeder ook 
van die empiries-opvoedkundige kriteria gebruik maak om te bepaal of 
hy met opvoeding besig is, al dan nie. Dit beteken dat ’n kind wat met 
sogenaamde opvoedingshulp nie kan verstaan, of kan betrokke raak, of 
selfidentiteit vorm nie, kan nie 'n volwaardige volwassene word nie. So- 
danige hulp is dus nie outentieke opvoedingshulp nie. Die empiries-op- 
voedkundige sal in sy gemoeidheid met die opvoedeling voortdurend 
met die verkonkretisering van opvoedinghulp in die selfaktualisering 
van die kind te doen hê. Elkeen van die genoemde kategorieë word 
hierna in meer besonderhede beskryf.

1.3.2 Betekenisgewing

Die empiries-opvoedkundige studie identifiseer singewende handelinge 
van die kind as pedagogies. So, byvoorbeeld, is die fisieke groei en ry- 
ping van die kind pedagogies belangrik as vasgestel kan word wat die 
funksie daarvan is vir die eksplorasie deur die kind wat vir hom ’n be- 
tekenisvolle leefwêreld konstitueer. As ons byvoorbeeld dink aan die 
kind wat leer praat, dink ons nie in eerste instansie hoe die taal ontwik- 
kel nie. Watter klanke en woorde hy eerste uiter en hoe groot sy woor- 
deskat op twee jaar is, is sekerlik interessant, maar dit kry eers peda- 
gogiese relevansie as ons kan vasstel wat die betekenis van dié taalge- 
bruik vir die kind in sy wording is en hoe hy die taal aanwend in sy bete- 
kening van of betekenisgewing aan sy wêreld. So ook is die leer wat van 
pedagogiese belang is, dus intensionele betekenisvolle leer, veral in die 
pedagogies-didaktiese situasie. Betekenisgewing is met kindwees gegee. 
Die klein kindjie ken betekenis toe deur die vasstelling van relasies tus- 
sen homself en die objekte en mense in sy wêreld. Dit geskied deur dif- 
ferensiasie van sy sintuiglike gewaarwordinge sodat hy in beperkte mate 
kan voorspel en verwag. Namate die liggaam ontwikkel en kontrole oor 
die liggaam toeneem, begin die eksplorasie van homself en sy wêreld 
waardeur hy betekenis toeken so ver hy gaan. So gee hy toenemend be-
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tekenis en is hy toenemend verantwoordelik vir sy betekening.
Die kind gee betekenis om hom in sy omgewing te kan oriënteer. Toe- 

name in betekenisvolle relasies stel die kind in staat om hom toenemend 
te kan oriënteer. Sodoende word ’n steeds ontplooiende leefwêreld ge- 
konstitueer.

Daar moet ook op twee bykomstige vrae geantwoord word:
(a) Wat is die aard van betekenis?
(b) Hoe word betekenis gestruktureer? Met ander woorde, hoe vind 

ontwikkeling van betekenis plaas?
As ’n persoon, objek, situasie of begrip betekenisvol is, moes dit reeds 

vir ’n persoon betekenisvol gewees het. Daar is nie sprake van betekenis 
as daar nie ’n persoon is of was wat verstaan het nie. Ogden en Richards 
(1953) begin hul analise van betekenis met die verhouding tussen ge- 
dagtes en woorde, en gedagtes en objekte. Daar is ’n duidelike verhou- 
ding tussen die gedagte en die woord as simbool, en ook tussen die ge- 
dagte en die objek of referent. Dit is die betekenis wat vanuit die kon- 
krete situasie geabstraheer word soos wat die betrokke persoon dit 
begryp. So is daar ’n verhouding tussen my gedagte en die objek asbak, 
en tussen my gedagte en die woord asbak, maar daar is geen verband 
tussen die objek asbak en die woord asbak anders as via die gedagte van 
’n persoon nie.

’n Teken kan slegs betekenisvol wees indien daar 'n persoon is wat die 
teken kan interpreteer. Dit geld die stopteken op die straathoek wat 
deur die motoris geïnterpreteer moet word, asook vir die hoë tempera- 
tuur van die pasiënt wat deur die dokter geïnterpreteer moet word. Dit 
wil sê betekenis bestaan slegs in die gedagtes van 'n mens wat verstaan. 
Wanneer hy verstaan, is daar ’n verhouding tussen sy gedagtes en die 
referent enersyds en die gedagte en simbool of teken andersyds.

In die algemene lewe vorm taal 'n bykans onmisbare funksie as sim- 
bool aan die hand waarvan betekenis beskryf word. Wanneer ’n refer- 
ent, teken óf simbool logies betekenisvol is, kan al die nodige, kritiese 
kenmerke aan die hand waarvan die objek beskryf word, onderskei 
word. Die logies betekenisvolle objek of stelling moet deur ’n persoon 
gekonstitueer kan word. Daar moet dus niks kontradiksioneel in die 
beskrywing wees nie. So kan ’n vierkantige driehoek nie logies beteke- 
nisvol wees nie.

Dit gebeur ook dat ’n persoon of groepe persone individuele beteke- 
nis aan ’n objek of konsep toeken buite en behalwe die logiese betekenis 
daarvan. Hierdie betekenisonderskeiding is gewoonlik gevoelsmatig 
gelaai. Dit kan wees dat daar soveel affektiewe botone in die totale eie 
betekenis voorkom, dat dit die logiese betekenis oorskadu. So kan ’n 
kind ’n maniese vrees hê vir ’n kat of vir ’n spinnekop.

Om die logiese betekenis van ’n konsep te kan verstaan, word ’n be-
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paalde kognitiewe struktuur met funksionele kennis veronderstel. Die 
persoon is egter in totaliteit betrokke by die verhoudinge wat vir hom 
betekenisvol is. Piaget (1954, p. 145) sê: “Consciousness is essentially a 
system of meanings that may be cognitive (perceptual, conceptual etc.) 
or affective (values with a conative factor being implied here). These 
two (cognitive and affective) aspects of meaning always go together; 
none is present without the other, although they may be examined sepa- 
rately." Die konatiewe aspek word ook sterk beklemtoon deur May 
(1965, p. 206) as hy sê: “ Intentionality is the capacity by which we con- 
stitute meanings in life." Frankl (1964) sê met reg dat die mens se soeke 
na betekenis ’n primêre motiveringskrag in sy lewe is. Sy verlange is na 
’n lewe so betekenisvol as wat moontlik is. Die betekenis van ons be- 
staan word nie soseer uitgevind as wat dit ontdek word nie. Die mens is 
vir Frankl (1964, p. 105) ’n "being whose main concern consists in fulfil- 
ling a meaning and in actualizing values". Vanweë die totale betrokken- 
heid by betekenisgewing is die betekenis van enige objek of gebeure die 
relasie wat dit het met die self van die persipieerder.

In die leersituasie moet leerstof natuurlik logies betekenisvol wees. 
Dit is egter aanvanklik net potensieel betekenisvol, omdat betekenis uit- 
eindelik verskyn in die gedagtes van ’n individu. Ausubel (1968) dui 
daarop dat ons in die skool nie soseer oor die logiese betekenis van die 
leerstof begaan is nie, daar dit veronderstel word, maar oor die eie bete- 
kenis. Dit is die werklike, idiosinkratiese, kognitiewe produk wat die re- 
sultaat is wanneer ’n besondere leerder potensieel betekenisvolle leer- 
stof in verhouding bring tot, of inskakel by die betrokke koppelingsidees 
in sy kognitiewe struktuur. Betekenisvolle leerstof kan slegs geleer word 
in verhouding tot die relevante konsepte, beginscls en idees, wat vante- 
vore reeds geleer is, sodat nuwe betekenisse nou kan verskyn. Doeltref- 
fendheid van die nuwe betekenis hang af van die bestendigheid of per- 
manensie daarvan.

As die kognitiewe struktuur helder, bestendig en doeltreffend georga- 
niseer is, en as dit oor geskikte koppelingsidees beskik, sal akkurate en 
ondubbelsinnige betekenisse verskyn wat weer identifiseerbaar en be- 
skikbaar sal wees (Ausubel, 1968). Vanuit hierdie standpunt beklemtoon 
Ausubel dat verklarende onderrig noodsaaklik is vir betekenisvolle, 
verbale leer, waarby begrippe gevorm en geassimileer word.

Elke mens gee betekenis aan sy eie identiteit soos hy dit verstaan. 
Hierdie betekenisse het ’n logiese betekenisdimensie met onderskei- 
dende kenmerke wat gemeenskaplik deur mense verstaan kan word. 
Saam hiermee is daar ook die dimensie van betekenis wat idiosínkraties 
en uniek sy eie is. Ausubel (1968) noem dit die konnotatiewe betekenis-
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dimensie en dit omsluit die gevoels- en waardeaspekte wat by selfeva- 
luering meespreek. Die totale, geïntegreerde betekenis van die selfkon- 
sep van ’n individu kan deur ’n ander persoon slegs in ’n mate geken 
word deur dit af te lei uit sy gedrag, of so nie, na die mate wat die indi- 
vidu die betekenis van sy selfkonsep onthul, deur byvoorbeeld ’n self- 
verslag.

Deur hierdie spektrum van betekenisse waardeur hy in relasie met 
alles in sy leefwêreld staan, raak hy in toenemende mate georiënteer in 
sy gedyende leefwêreld. Hoe beter hierdie oriëntasie hoe groter en doel- 
treffender die selfstandigheid wat bereik word. Sonder toenemende bete- 
kenisgewing is daar dus geen sprake van volwassewording of selfstandig- 
wording nie. Om dus te bepaal of ’n handeling of situasie waarby ’n 
kind betrokke is empiries opvoedkundig is al dan nie, sal afhang van die 
betekenisvolheid daarvan vir hom waardeur hy in volwassenheid toeneem. 
“Yet it is only through genuine understanding that we will be able to 
deal effectively with whatever comes our way and be really secure and 
happy” (Lombardi, 1975, 115).

Betekenis baan die weg vir opvolgende betekenistoekenning. Sonder 
kontinue betekenisgewing is daar weinig sprake van doeltreffende vol- 
wassewording. Deur betekenisgewing is die kind in staat om hom te 
oriënteer en ’n betekenisvolle leefwêreld te konstrueer. Die logiese be- 
tekenisse lê in die betrokke kultuur ingebed, daarom is pedagogiese 
hulp en in besonder in die skool pedagogies-didaktiese hulp en ver- 
klarende onderrig onontbeerlik alvorens die kind optimaal betekenis 
kan gee. Hierin sluit ons by Spranger (vgl. Langeveld, 1961, p.440) aan 
as hy praat van ’n hiërargie van sinvolle gehele. Enigiets wat sinvol is, 
is dus ’n faktor van ’n waardetotaal. ’n Geheel van dele, wat sinvol is, 
word genoem ’n singeheel (Sinnganze). So 'n singeheel kan weer ’n 
lid wees van ’n hoër of meer omvangryke sinvolle geheel. Om iets dus 
te verstaan, beteken dat die persoon dit inpas in die geheel waarvan dit 
deel is. So bv. het ’n los woord nie betekenis nie, maar dit kry betekenis 
in ’n volsin en die volsin kry betekenis in die samehang van die meede- 
ling. ’n Handeling kry betekenis as dit uitgevoer word met betrekking 
tot die verwesenliking van ’n waarde. Die volwassewordende kindsalslegs 
tot selfaktualisering kan kom as hy weet en ken en kan en verstaan. m.a.w. as 
hy betekenis gegee het. So is betekenisgewing noodwendig ’n empiries- 
opvoedkundige kategorie van volwassewording want die eksplikasie van 
logiese betekenisse sowel as die affektiewe botone van konnotatiewe 
betekenisse berus op opvoedingshulp. Dit geld vir die doeltreffende be- 
tekenis, maar net so kan die oneffektiewe betekenis dikwels toegeskryf 
word aan die ontbering van goeie opvoedingshulp. Die wesenlike kom- 
ponente van die kategorie betekenisgewing is die volgende.
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L 1.2.1 Wesenlike komponente van die kategorie 
betekenisgewing

(a) Betekenis maak oriëntasie moontlik. Sodra ’n persoon (kind) 'n ob- 
jek of ander persoon of woord of eie Iiggaam, ensovoort ken of ver- 
staan, is hy ten opsigte daarvan geóriënteer.

(b) Betekenis is idiosinkraties, dit is altyd ’n persoon wat betekenis vind 
of verstaan.

(c) Betekenis staan altyd in verhouding tot of hou verband met ander 
betekenisse in die kognitiewe struktuur.

(d) Betekenis het altyd ’n logiese dimensie wat gemeenskaplike ver- 
staan moontlik maak. Dit word ook die denotatiewe betekenis ge- 
noem.

(e) Betekenis het ook ’n psigologiese dimensie wat uniek die eie beteke- 
nis is wat die bepaalde persoon toeken. Hierna word ook verwys as 
die konnotatiewe betekenis.

(0 Betekenis word veeleer ontdek as uitgevind. Die kind betree ’n bete- 
keniswêreld en hy moet die betekenisse in toenemende mate ont- 
dek. Hiervoor is opvoedingshulp onontbeerlik.

(g) Betekenisgewing is net moontlik as ’n persoon betekenis w//toeken 
of wil verstaan.

(h) Betekenisgewing het altyd ’n handelingskomponent wat nie nood- 
wendig motoriese handeling impliseer nie. Dit mag hoofsaaklik ’n 
verstandshandeling wees.

(i) Betekenisgewing is altyd kognitief van aard. Dit berus in mindere of 
meerdere mate op differensiasie, integrasie, vergelyking, memorise- 
ring, ens.

(j) Betekenisgewing het altyd ’n ajfektiewe dimensie by. Dit mag bv. die 
belewing van sukses by die deurbraak van betekenis wees sowel as 
die vrees of genot wat meespreek in die konnotatiewe betekenisdi- 
mensie.

(k) Betekenis het altyd ’n normatiewe komponent. Veral die logiese bete- 
kenismoment vereis kongruensie met objektiewe norme.

Vir die psigologiese betekenis lê die persoon bewustelik of onbe- 
wustelik eie subjektiewe norme aan, soos bv. vir selfaanvaarding.

(l) Betekenisgewing is ’n opgawe van die persoon sodat hy altyd in to- 
taliteit betrokke is by sy betekenisgewing.

(m) Betekenisgewing bring mee dat op grond van die betekenis die aard 
en kwaliteit van relasies met die objek of persoon bepaal word.

1.3.3 Betrokkenheid11
In die betekenis van die woord betrokkenheid is dit duidelik dat die be-

I) VeTelyk l andman e.a. (1977, p. 97): Toenemende inspanning as pedagogiese kategorie.
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tekenis sentreer om die stamwoord trek. Dit verwys na nader trek of 
nader getrek wees. Dit is ’n saak of persoon wat nader getrek word en 
waarby die subjek dus betrek is. Ons het hier te doen met ’n subjek- 
subjek- of subjek-objek-relasie. Die subjek het die ander persoon of 
saak fisies en psigies nader getrek en is nou intens met hom gemoeid. 
Omdat hy hom by die persoon of saak betrek het, of daarby laat betrek 
het, is dit duidelik dat daar by hom nie slegs ’n gewilligheid nie, maar ’n 
intensie of bedoeling was om met die saak gemoeid te raak. Wanneer ek 
by 'n saak betrokke is, kan ek nie maar terloopse en sporadiese aandag 
daaraan gee nie, net so min as wat ’n land wat by ’n oorlog betrokke is, 
se regering slegs sporadies aan sy eie wapens en aan die vyand se aktiwi- 
teite aandag kan gee.

BETEKENISGEWING
KOGNITIEWE STRUKTURE

A
KOGNISIE / '

VO = VERKLARENDE ONDERRIG
DH = DIDAKTIESE HULP
PB = POTENSIËLE BETEKENIS
KB = KONNOTATIEWE BETEKENIS 
FB = FUNKSIONELE BETEKENIS
DB = DENOTATIEWE BETEKENIS
EIE B = EIE BETEKENIS - DIE UITSLAG VAN BETEKENISGEWING 
M = MEGANIES GEMEMORISEERDE KENNIS BLY AS KLONTE IN DIE 

KOGNITIEWE STRUKTUUR

Om by ’n saak betrokke te wees, vereis dat ’n mate van kennis van die 
saak, hoe gerig ook al funksioneel moet wees. Ek kan nie by ’n saak 
waarvan ek hoegenaamd niks weet en hoegenaamd geen belang by het, 
betrokke wees nie. Vanweë my intensie om meer te wil weet raak ek by
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die saak betrokke. Om betrokke te wees, beteken dan ook dat ek be- 
trokke wil wees.

Dit is nodig om die verband tussen betrokkenheid en wil na te gaan. 
Kuypers (1963, p. 232) noem die wil die verlangende funksie van die 
menslike psige. Dit werk na buite en wil 'n verandering in die stand van 
sake aanbring. So sê hy: “ In het wilsleven daarentegen treden zij (de in- 
stincten of aandriften) naar voren als de stuwkrachten, de dryfveren die 
actief worden en in de werklijkheid veranderingen willen aanbrengen." 
Kuypers (1963, p. 240) beklemtoon dit dat die wil nie as iets aparts 
bedink moet word nie, want dit is niks anders nie as ’n "functie van de 
ziel, een bepaalde, actieve verschijningswijze van de persoonlijkheid” . 
Hierdie uitspraak stem ooreen met die van May (Reeves, 1977, p. 156) 
waar hy sê dat hy die wil sien as die basiese intensionaliteit van die 
menslike eksistensie. Intensionaliteit verwys volgens Meyer (1967, p. 38) 
na die bewussyn as bewus te wees van iets, soos iets waarneem, aan iets 
dink, iets begeer, ens. Die onderlinge samehang tussen die persoon in 
totaliteit en sy wêreld waarvan hy bewus is, word deur May (1970, p. 
230) soos volg beskryf: “ Meaning has no meaning apart from intention. 
Each act of consciousness tends toward something, is a turning of the 
person toward something, and has within it, no matter how latent some 
push toward a direction or action." Hiermee word die intrinsieke wissel- 
werking tussen ’n doel as waarde waaraan betekenis gegee word en die 
wil, beklemtoon. Dit is dus die persoon in totaliteit wat betekenis wil gee.

Ten spyte van hierdie totaliteitsbetrokkenheid van die persoon by alle 
psigiese funksies kan die wilslewe tog onderskei word aan die volgende 
kenmerke:
(a) Kennis. Die bewuste kognitiewe faktor mag in geen wilsproses ont- 

breek nie (Kuypers, 1963, p. 244). “Cognition or knowing and cona- 
tion or willing then, go together. We could not then have one with- 
out the other” (May, 1979, p. 230).

(b) Doelstelling. Die doelstelling verwys na al die moontlikhede waar- 
van ek bewus kan wees, waarop my bewussyn gerig kan word. Hier- 
die doelstellings omsluit alles wat vir my waarde inhou. In die 
wydste sin sluit waardes alles in wat ’n bepaalde mens op ’n be- 
paalde moment kan bevredig of aan hom geluk beloof.

(c) Die keuse. Sodra ’n mens die moontlike doeleindes ken en hulle im- 
plikasies vir hom teenoor mekaar oorweeg het, neem hy ’n besluit. 
Dit, hierdie doel, sal ek graag wil realiseer of bereik. Hiermee is die 
voorbereiding voltooi en nou volg die handeling.

(d) Die wilshandeling. Die innerlike of uiterlike doen, dit wil sê die psi- 
giese of motoriese handeling, neem ’n aanvang sodra die besluit 
geneem is, naamlik dat hierdie bepaalde doel verkies word. Soms is 
die handeling gou afgeloop, soos wanneer ek ’n tjek of kontrak moet
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teken. Soms vereis dit egter volharding en deursettingsvermoë om 
die wilshandeling te voltooi, soos wanneer ek ’n kampioenbokser of 
-atleet wil word of wanneer ek registreer om ’n universiteitsgraad te 
behaal. Dan is hier sprake van ’n willende houding of wilshouding 
waarvoor die spesifieke handeling oor ’n lang tydperk gehandhaaf 
moet word om die doel te kan bereik.

Die taak van die wil is geleë in die handeling waardeur die self geak- 
tualiseer word en die leefwêreld gestruktureer word. Dit sluit die di- 
namiese toenemende oriëntering en heroriëntering, vorming en 
hervorming van die ganse bestaan van die mens wat voortdurend 
êrens heen op weg is na verandering en verbetering tot ’n meer geïn- 
tegreerde en gestruktureerde lewe, in. Hierdie taak is geen spel of rol 
wat gespeel word nie. Dit eis die mens in totaliteit op. Trouens, 
Frankl (1964, p. 99) praat van “man’s search for meaning is a prima- 
ry force in his life” . Hierin sien hy die “Aufgaben-Charackter” of le- 
wenstaak en beklemtoon die persoonlike verantwoordelikheid van 
die mens hiertoe (Ghysbrecht, 1977, p. 132).

Verskillende wilshandelinge kan ook na aanleiding van hul graad 
van bewustheid onderskei word. Daar is:
(i) reflekshandelinge wat meganies verloop. Hier is weinig sprake van 
’n wilsdaad. Die meeste reflekse berus op die drif tot selfbehoud, 
maar het deur gewoonte outomaties geword;
(ii) ideomotoriese handelinge wat volg op voorstellings wat ek maak. 
Dit is heel subjektief, want die wyse van voorstelling is tipies my eie. 
’n Voorbeeld hiervan is die getroue bankbeampte wat teen die alge- 
mene verwagting in, geld verduister of die polisieman wat omkoop- 
geld aanvaar. Dit kan beskryf word as ’n parsiële reaksie van die psi- 
ge op ’n voorstelling. Talle van die klein of alledaagse handelinge is 
ideomotories van aard, soos bv. my keuse van die kleur van die das of 
klere of pen wat ek wil koop. Dit kan egter ook gebeur dat ’n be- 
langrike handeling waarby die ganse bewussyn betrek moes wees 
ideomotories voltrek word, soos die bestuurder wat oor 'n rooi ver- 
keerslig ry;
(iii) die suiwere wilshandeling. Ek het as georganiseerde geheel op die 
handeling besluit. Op grond van die kennis van doeleindes is die im- 
plikasies teen mekaar opgeweeg en op die besondere doel besluit en 
nou word dié handeling met verantwoordelikheid uitgevoer.

Die mens se intensionaliteit bepaal sy vitaliteit (Paul Tillich, 1952). In- 
tensionaliteit beklemtoon doelgerigtheid. Die meegaande psigiese vita/i- 
teit of lewenskrag waarmee die betekenisvolle doel nagestreef en verwerklik 
word, wordmet betrokkenheid beskryf. Dit berus in ’n groot mate op my of 
my potensialiteit sal oorgaan in aktualiteit (May, 1979, p. 243). Hierdie 
psigiese vitaliteit wat tot uiting kom in lewenskragtige fisiese en psigiese
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handeling wat langdurig mag verloop waarvoor onder meer die willende 
houding nodig is, word beskryf deur die persoon se betrokkenheid by die 
verwerkliking van 'n betekenisvolle doel of idcaal of lewenstaak.

Hier word die wordende en lerende kind in opvoedingsverband bestu- 
deer. Die kind moet hom toenemend oriënteer ten opsigte van mense, 
dinge, idees en homself. Oni dit te kan doen, moet hy met opvoeding- 
shulp leer, verstaan, betekenisvolle relasies vorm en 'n leefwêreld binne 
'n bepaalde kultuur konstitueer. Die psigiese vitaliteit wat die stukrag bv 
alle leer- en volwassewordingstake is, word ook met betrokkenheid aangedui. 
Dit hang in ’n groot mate van die kind self af - d.w.s. van sy betrokkenheid 
by sy wordings- en lcertaak - of sy potensialiteite verwerklik gaan word.

By betrokkenheid is daar altyd ’n waardevolle doel wat nagestreef 
word. Volwassenheid word altyd deur die kind as die vermoë om 'n be- 
sondere taak uit te voer, gevisualiseer. So meen die kind hy is groot as hy 
self kan eet, sy skoene vasmaak, lees, skryf, of ’n beroepsbesíuit ncem. 
Vanvveë die kind se intense gemoeidheid met elke vvordings- en leertaak 
kan betrokkenheid by volvvassevvording nie weggedink word nie. Be- 
trokkenheid sal in ooreenstemming met wilshandelinge in die handeling 
herken word, maar kan sonder die bedoeling nie begryp word nie. "You 
cannot understand the overt behavior except as you see it in relation to, 
and as an expression of, its intentiontion’’ (May, 1970, p. 230). Die inhe- 
rente onderlinge afhanklikheid van ken en wil vereis dat die doel wat 
gewil vvord reeds in 'n mate geken moet word. “ If I do not will some- 
thing, I could never know it; and if I do not know something, I would 
never have any content for my willing” (May, 1970, p. 230).

Elke kind wil groot wees, cn daarom is hy by elke wordingstaak en 
leertaak wat hy as taak moet begryp, betrokke. Hy moet nie slegs die 
doel begryp nie, maar hy moet ook weet hoe hy die betrokkenheidshan- 
deling moet uitvoer om tot selfrealisering te kan kom. Hiervoor is op- 
voedingshulp onontbeerlik, nie net om die betekenis vari die waarheen 
(doel) oop te dek nie, maarook van die hoe. Die opvoeder moet die kind 
steun om by die betekenisgewing aan sy wordingstaak en die uitvoering 
daarvan betrokke te raak. So ’n “betrokkenheid by die menswording is, 
pedagogies gesien, ’n betrek-word by norme . . . en steeds gedyende 
betrek-wees as meerdere en mooiere vergestalting van hul gesag en 
opeisende krag” (Oberholzer, 1968, p. 300).

Waar die kind by die verwerkliking van kultuurwaardes en -norme 
betrek is, word hierdie betrokkenheid as empiries-opvoedkundige kate- 
gorie onderskei. Die intensiteit van die kind se betrokkenheid word 
waargeneem in die mate waarin hy aandag gee, hom oorgee, belangstel, 
volhard, hom toewy, verwag, oefen, ensovoort.

Die groot lewenstaak (Frankl) van volwassewording word deur die 
kind konkreet beleef in sy ontmoeting van struikelblokke en uitdagings.
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So sê Lombardi (1975, p. 113): "Our initial striving is to overcome.” Vir 
elke individuele kind is dit telkens myprobleem of my hindernis of myuit- 
daging wat beleef word. Daarom vereis elke oorwinning en suksesbele- 
wing die uitoefening van my psigiese vitaliteit, d.w.s., my betrokkenheid 
by die uitvoering van die bemeesteringshandeling. As ons sê dat die kind 
inisiatief van verhoudinge is (Buitendijk), beklemtoon dit nogeens dat 
hy oriënteringsprobleme moet oplos en betekenisvolle relasies moet 
stig, kortorn, dus betrokke moet wees by die aktualisering van homself 
as ope moontlikheid van al sy ontplooiende potensialiteite. Hy kan net 
betrokke wees as hy betrokke wil wees, wat impliseer dat hy reeds aan 
die besondere doel ’n mate van betekenis gegee het. Volwassenheid met 
al sy deelaspekte soos die kind dit sien, vereis intense betrokkenheid by 
die handelinge wat hom daarheen voer en wat in die volgende breë kate- 
gorieë ingedeel kan word, te wete wording, betekenisgewing, identiteits- 
vorming en toebehorenheid. Aangesien die intensiteit en kwaliteit van 
betrokkenheid die sukses van die selfrealiseringshandelinge in 'n groot 
mate bepaal, is aktiverende en rigtinggewende opvoedingshulp hiervoor 
onontbeerlik.

Dit is ook moontlik dat die kind belrokke kan wees by die verkeerde, 
die waardelose, die afbrekende, die slegte, en so meer. Maar waar die 
doel die verheffende, die singewende, die normatiewe is, is betrokken- 
heid ’n psigopedagogiesr kategorie wat nie die vraag waarheen beant- 
woord nie, maar hoe of hoedanig die intense gemoeidheid met die reali- 
sering van die opvoedingsdoel daar uitsien.

Benewens die moontlikheid van betrokke te wees by die afbrekende. 
staan die groot probleem van die mens, en tewens van die kind, om on- 
betrokke te wees. Die verskynsel van onbetrokkenheid manifesteer in 
traagheid, lusteloosheid en apatie soos wat dit beskryf word as 'n gebrek 
aan gevoel van passie, emosie opwinding of onverskilligheid. So, sê 
May, is haat nie die teenoorgestelde van liefde nie, maar wel apatie. Die 
teenoorgestelde van wil is nie besluiteloosheid nie ”but being unin- 
volved, detached, unrelated to the significant events. Then the issue of 
will can never arise” (May, 1970, p. 29). Steungewende opvoedingshulp 
is nodig om die kind en jeugdige te rig in sy singewing en om betrokke te 
wil raak.

1.3.3.1 Wesenlike komponente van die kategorie betrokkenheid

(a) Betrokkenheid dui op ’n besig-wees of handeling wat psigies en/of 
motories kan wees.

(b) Betrokkenheid verwys na dié besig-wees van 'n persoon wat op ’n 
doel gerig is.
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(c) Betrokkenheid is die handeling waarmee ’n persoon besig is omdat 
h> juis daarmee besig wil wees.

(d) Betrokkenheid is vir die persoon ’n beiekenisvolle handeling, vvant 
hy is oortuig dat hy langs hierdie weg sy doel sal bereik.

(e) Betrokkenheid vereis belangstelling in die doel, maar ook belang- 
stelling in die handeling.

(f) Betrokkenheid is slegs moontlik as die persoon aandag gee.
(g) Betrokkenheid vereis dikwels oefening en volharding in die bepaal- 

de aktiwiteite.
(h) Betrokkenheid as gerigte handeling toon aan dat die persoon die 

realisering van die doel antisipeer of verwag.
(i) Betrokkenheid as handeling beskryf die selfaktualiseringsgebeure.
(j) Betrokkenheid het 'n bepaalde belewing. Dit mag wees sukses of 

mislukking, angs, vreugde, sin, frustrasie, of verwarring, ens.
(k) Betrokkenheid is die naam wat aan die intensionele singewende 

handeling waaraan die persoon in totaliteit deelneem, gegee word.
(l) Betrokkenheid van die kind by sy selfaktualisering is, pedagogies 

gesien, dic opgawe van die opvoeder om die kind in totaliteit te be- 
trek by norme met hul gesag en opeisende krag.

(m) Die psigiese vitaliteit wat as stukrag die aktualisering van leer- en 
wordingstake rig en intensiveer, verklaar die betrokkenheid van die 
persoon.

1.3.4 Belewing

Dit is as moontlikheid vir die mens gegee om deelgenoot te wees van ’n 
situasie deur hom oop te stel vir die waarde en betekenis van die situasie 
(Garbers in Nel, Sonnekus en Garbers, 1965). Gevoelens is begeleidend 
vir alle gedrag. Gevoelens wat sodanig beleef word, is byvoorbeeldpyn ver- 
duur, lusteloos vv’í’é’.v, teleurgestel wees, vermoeid wees, bedroef wees, opger- 
uimd wees, en so meer. “ . . . bij het gevoelen en ook bij het willen is het 
beleven primair” (Kuypers, 1963, p. 207). By elk van die gevoelsbele- 
winge is daar sprake van ’n ander kwaliteit. Die gevoelsbelewing dui 
daarop dat ’n persoon deur ’n situasie geraak word sodat hy daardeur 
ontroer word. Die persoon moet hom egter ook vir ’n situasie oopstel en 
ontvanklik wees sodat die betekenis van die situasie op hom kan inwerk 
(Nel et al„ 1965). ’n Persoon kan nie vooraf besluit om bepaalde bele- 
winge te ondervind nie. Mense wat voortdurend na die belewing van 
geluk streef, ondervind dat dit hulle ontwyk. Die gevoelens wat iemand 
beleef, word deur die situasie bepaafof dan wel soos wat hy aan die situasie 
betekenis gee. “ . . . affect is not sotnething you strive for in itself but a by- 
product of the way you give yourself to a life situation” (May 1979, 15).
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Sou ’n mens kyk na sulke psigiese gevoelens soos vreugde, blydskap, sim- 
patie, droejheid, leed, antipatie, en so meer, word dit duidelik dat dit nie in 'n 
vakuum voorkom nie, met ander woorde ’n persoon kan dit nie na wille- 
keur oproep nie. Hierdie gevoelens dui aan hoedat ’n besondere situasie 
wat ervaar word, gewaardeer en dus sodanig beleef word. Die belewing 
van ’n situasie waaraan ’n bepaalde betekenis gegee word, lei daartoe 
dat die besondere belewing met die betekenis geïntegreer word waar- 
deur die betekenis dan ’n individueel persoonlike dimensie bykry.

Sou ek byvoorbeeld ’n folterende ervaring deurleef, soos ’n motoron- 
geluk, ’n huis wat afbrand, of die dood van ’n geliefde, sal die feitlike 
beskrywing van die ervaring deur die intense gevoelsbelewing oorskadu 
word. Aangesien betekenis slegs deur ’n persoon aan ’n saak, situasie, 
ervaring, en so meer toegeken word, sal daar op grond van die kogni- 
tiewe sowel denotatiewe as konnotatiewe betekenismomente wees af- 
hangende van die graad van betrokkenheid en dus die kwaliteit van be- 
lewing. Waar daar sprake van persoonlike betrokkenheid in 'n situasie 
is, sal daar belewing van die een of ander kwaliteit of skakering van 
kwaliteit ervaar word waardeur ’n relasie wat gevorm word ’n konnota- 
tiewe dimensie bykry.

Die besonder noukeurige waarnemings uitgevoer deur brein-chirurge 
soos onder andere Wilder Penfield, verskaf informasie in verband met 
die berging van ervaringe wat andersins nie beskikbaar sou wees nie. 
Daar kan nie op detail ingegaan word nie, maar die volgende besonder- 
hede is verkry van Penfield (1963, pp. 679-93). Met behulp van mikroe- 
lektrodes waarmee die brein met elektriese stimulasie geprikkel word, 
baken hy die aangetaste area van byvoorbeeld epileptici af voordat hy 
operasies uitvoer om dié dele te verwyder. Die pasiënte is slegs onder 
lokale verdowing en kan dus alle ervaringe tydens stimulasie weergee. 
Talle voorbeelde word gegee van pasiënte, van wie spesifieke punte van 
die korteks geprikkel word. wat besondere ervaringe wat hulle vroeër 
beleef het, weer beleef, byvoorbeeld luister na ’n simfonieorkes en 
saamneurie van die melodie, inkyk in ’n danssaal, die lewendige voor- 
stelling van ’n prentjiesverhaal, die bedreiging deur ’n waansinnige met 
’n mes, of hoe 'n maat deur die heining kruip om ’n bal terug te kry en- 
sovoorts.

Hierdie belewinge is meer as geheue. Trouens, die pasiënte kon in die 
meeste gevalle die werklike ervaring na beëindiging van elektriese stim- 
ulasie nie verder aanvul nie. Hy lei af . . that past experience, when it 
is recalled electrically, seems to be complete including all the things of 
which an individual was aware at the time”. Dit lyk dus of die ganse be- 
wussynstroom in betekenisvolheid en intensiteií in die brein geregistreer 
word. Sommige van die letterlike belewinge is sodanig in die onderbe- 
wussyn dat die persoon dit nie in sy geheue kan terugroep nie. Hy meen
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ook dat ’n besondere area van die korteks 'n rol vervul in die onderbe- 
wuste interpretasie van dit wat tans gesien en gehoor word en om die 
volledige belewingsverslag van vroeëre ervaringe vir die doel beskik- 
baar te hou.

Uit hierdie bevindinge blyk dat -
(a) die lewende ervaring of belewing van ’n persoon in sy brein vasgelê 

word;
(b) hv aan hierdie belewinge aandag gegee het;
(c) die betekenis wat die persoon aan die situasie gegee het en die mee- 

gaande affektiewe belewing geïntegreer geregistreer word;
(d) daar ’n breinmeganisme in die korteks blyk te wees wat huidige er- 

varing in die lig van vroeër belewing waarvan hy nou onbewus is, op 
onbewuste wyse inlerpreteer en wel op so ’n wyse dat dit vir die per- 
soon voorkom asof die volle betekenis in die huidige ervaring geleë 
is:

(e) effektiewe belewinge ’n noodwendige funksie vervul in die totaliteit 
van betekenisgewing omdat die reële belewing as Gestalt in die 
brein geregistreer word en dat daardie belewing as referensie of ver- 
wysingsbron vir die interpretasie en betekenisgewing aan nuwe er- 
varinge dien.

Die belewinge van die klein baba wissel tussen gemak en ongemak, 
vertroosting en spanning wat 'n baie duidelike gevoelstoon het wat sig 
manifesteer in huil, slaap, keuwelgeluidjies, en so meer. Hierdie aan- 
vanklike, affektiewe belewing as wyse van singewing is die begin van 
kognisie. Die eerste betekenisse vir die kind is dus wat die mense, dinge, 
en so meer aan hom en met hom doen en dan onthou en antisipeer hy 
die belewinge. Hiermee saam vind hy ook betekenis in wat hy met die 
dinge en mense kan doen. In die opvoedingsteun leer die kind dat bete- 
kenisse nie net sterk belewinge is nie, maar verkry die betekenisse ook 
al hoe meer ’n denotatiewe karakter. Die belewinge is egtergelaai met 
gevoel.

Bewus en beleef verwys na meer as die kenaktiwiteite. Dit sluit die 
hele spektrum van die mens se dinamiese interrelasies met sy wêreld in. 
Om (i) ’n blom te sien, te ruik, of voor te stel, en (ii) pyn te hê of luste- 
loos, hartseer of opgeruimd te wees, verwys na hierdie interrelasies. Die 
eerste is kognitief van aard. Dit verwys na die blom as ’n voorwerp, ’n 
"Gegenstand” (Kuyper, 1963, p. 206) oftewel die ander pool van die re- 
lasie en die sien, ruik of voorstel, beskryf as die aard van die relasie met 
die objek.

By die tweede, naamlik pyn ly of hartseer of opgeruimd wees, is daar 
nie ’n objek wat ek probeer verstaan of ’n handeling wat gerig word nie. 
Dit is ’n toestand wat ek ondergaan, ’n belewing, ’n beskrywing van die
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kwaliteit van die relasie. Dit behoort tot die affektiewe, dit het betrek- 
king op die gevoel. Saam met die gevoelsmatige belewing van 'n toe- 
stand verskyn ook die verstaan van die toestand, maar dit kan tog 
onderskei word. Sodra ek sê ek is bly of hartseer, verstaan ek die beson- 
dere belewing. Die belewing opgeruimd-wees of hartseer-wees of pyn-ly 
gaan die besinning daaroor vooraf. Die besef of verstaan wat ek beleef, 
vind byna tegelykertyd met die belewing plaas. Hoe eng die belewing en 
die besinning oor of verstaan van die belewing ook al verweef mag wees, 
wil en moet ons hierdie twee bewussynsmodaliteite onderskei. Wat ek 
ken kan ander mense ook ken, maar wat ek voel en dus beleef, is tipies 
my eie. Die aard van die opvoedingshulp bepaal in hoë mate wat die 
kind beleef. Dit wissel tussen die genot beleef met aanprysing en die 
smart wat hy beleef as hy verneder beledig of verwerp word.

Die kind beleef lus en onlus wat dwarsdeur al die gevoelskringe sny. 
Die gevoelens wat so beleef word, ontstaan óf uit orgaangewaarwor- 
dinge soos pyn of lewenslus, óf as kwaliteit van sosiale relasies soos 
vreugde en relasies met objekte en idees soos frustrasie, mislukking of 
oorwinning, óf as die belewing van sielenood of verlossingsvreugde. 
Muller (Meyer, 1967, p. 91) verwys na die pasiënt se innerlike belewe- 
nisse of innerlike ervaringe wat hy beskryf met stemming en met gevoe- 
lens van opwinding, boosaardigheid, beledig te wees, irritasie, onge- 
noegsaamheid, ongelukkigheid, tevredenheid, en so meer.

Vanweë die persoon se totaliteitsbetrokkenheid by betekenisgewing 
word sukses of mislukking of frustrasie, ens. beleef wat die kwahteit van 
die betekenis bepaal.

My belewing dui aan hoedanig ek die situasie wat ek ervaar, evalueer. My 
spesifieke evaluering kan in die breë kategorieë van aangenaam en onaange- 
naam ingedeel word.

1.3.4.1 Wesenlike komponente van die kategorie belewing

(a) Belewing bepaal die kwaliteit van relasies.
(b) Belewinge is gevoelsmatig van aard en dui op die evaluering van 'n 

situasie in verskillende grade van aangenaamheid of onaangenaam- 
heid.

(c) Belewing wat die kwaliteit van relasies bepaal, beklemtoon die 
unieke eie aard van relasies wat 'n persoon stig.

(d) Belewinge en veral die intensiteit daarvan bepaal die duidelikheid 
en bestendigheid van die betekenisse wat 'n persoon vorm.

(e) Belewing strem of dien as insentief tot die persoon se betrokkenheid 
by elke betekenisgewende handeling.

(0 Belewing is ’n sinvolle gebeure waarby die persoon volledig of in
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totaliteit aanwesig en betrokke is. Hy beleef sekere gevoelens, maar 
weet ook dat hy beleef en wat hy beleef.

(g) Die opvoedingshulp as sodanig is nie altyd alleen verantwoordelik 
vir die betekenisse wat gevorm word nie, maar die aanprysings deur 
die opvoeder tydens leersukses of die vemederende bestraffing as 
hy misluk, bepaal die positiewe of negatiewe intensiteit van die be- 
lewing.

1.3.5 Selfaktualisering

Die opvoedingsdoel wat hier ter sake is, is die selfaktualisering van die 
kind as persoon, d.w.s. om hom te help om in sy wording te kom 
tot die “ . . . fullest height that the human species can stand up to or that 
the particular individual can come to (that is) helping the person to 
become the best that he is able to become” (Maslow, 1971, p. 169).

Dit is juis by die voldoening aan of bevrediging van die fisiologiese en 
psigiese behoeftes wat die drang ontplooi om toenemend te word waar- 
toe hy in staat is (Eson, 1972 p. 24). Hier is geen sprake van perfeksio- 
nisme nie. Die selfaktualiseerder is mens in die volle sin van die woord. 
Hy is volkome betrokke by die lewe, smaak intcnse genot en beleef 
diepe smart, nie slegs sy eie nie, maar ook die van ander met wie hy 
saamleef. Die outentieke self-aktualiseerder aanvaar homself sodat daar 
nie tyd en ruimte is vir skuld, angs, skaamte en aggressiewe gevoelens 
nie. (Brennicke en Amick, 1971, pp. 257-9). Aangesien geen energie ver- 
spil word om angs en ander morbiede verdedigingsmeganismes te koe- 
ster nie, word die aandag en energie gerig op probleme en omstandig- 
hede buite homself. Vanweë sy realistiese selfpersepsie aanvaar hy hom- 
self sodat bepaalde onvermoëns of beperkte vermoëns nie die eie 
waarde aantas of sy selfbeeld in die gedrang bring nie.

Selfaktualisering impliseer die persoon se doelbewuste pogings om al 
die latente potensiële moontlikhede van sy selfheid te realiseer. Dit sal 
al die terreine van fisiese vaardighede, verstandelike vermoëns, gevoelsbele- 
wing en sedelike bewussyn insluit, sodat hy sy menslike selfheid wat hy inder- 
daad is, kan verwerf en verwerklik. Die vraag is: Hoe kom die persoon 
daartoe om te word wat hy is of waartoe hy in staat is? Dit blyk dan gou 
dat na die bevrediging van fisiologiese en psigiese behoeftes die selfont- 
plooiing van die mens juis realiseer tydens sy gerigtheid op ’n taak wat 
vir homself sinvol is. Dit is geen “ . . . neurotic need for perfection” 
(Horney, 1947, p. 223) nie, maar soos Maslow (1971, p. 43) sê: “Self-act- 
uali/ing people are, without one single exception, jnvolved in a cause 
outside their own skin, in something outside of themselves.” Hierdie 
taak waarby hulle betrokke is, is nie slegs belangrik nie, hulle het dit lief.
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Dit is nie slegs ’n beroep nie, maar ’n roeping.
Frankl (1964, p. 113) beklemtoon dat: “Self-actualization cannot be 

attained if it is made an end in itself,” en verder (Frankl, 1969, p. 116): 
“Self-actualization is, and must remain an effect, namely the effect of 
meaning fulfilment. Only to the extent to which man fulfils a meaning 
out there in the world, does he fulfil himself.” Slegs na die mate waarin 
’n persoon hom aan ’n lewenstaak wat vir hom sinvol is, toewy, aktuali- 
seer hy homself. Die selfaktualisering vind dan slegs as newe-effek van 
selftransendensie plaas.

Die kind wat homself vergeet in sy betrokkenheid by die taak om te 
leer, te skryf, of te lees, of die oplossing van ’n kognitiewe probleem, of 
die betoning van meegevoel aan ’n vriend in smart, is inderdaad met 
selftransendensie besig. Transendensie of uitstyging of oorskryding 
(Binswanger 1958, p. 193: Uberstieg) is vir die mens as ope moontlik- 
heid (Oberholzer 1968, Gordon, 1959) soos Goldstein (1934) sê, die 
vermoë om abstraksies te vorm, simbole te gebruik en sigself te oriën- 
teer verby die onmiddellike perke van geometriese ruimte en chrono- 
metriese tyd. Aangesien dit net ’n mens is wat ’n leuen kan vertel, sê 
Sartre, beklemtoon dit juis sy vermoë tot transendensie.

Rollo May (1958, p. 74) sê: “Self-consciousness implies self-transcen- 
dence. The one has no reality without the other. It will have become ap- 
parent . . . that the capacity to transcend the immediate situation 
uniquely presupposes Eigenwelt -  ‘the self in relation to itself, 'the self 
knowing itself -  that is, the mode of behavior in which a person sees 
himself as subject and object at once.”

As die mens dus in sy selfaktualisering moontlikhede-vir-hom wat êrens in 
die toekoms lê, wil verwerklik, moet hy homself transendeer of uitstyg bokant 
die skynbare onmiddellike perke van ruimte en tyd en fisieke en psigiese ver- 
moëns. Hierdie transendensie veronderstel ’n realistiese selfkonsep 
waarby ’n distansiëring en evaluering van die eie identiteit in die self- 
kennis geïnkorporeer is.

Die vraag wat Roberts (1976, pp. 374-477) stel, is: “ Hoe kan die vol- 
wassene aan die kind die hulp en steun verleen om te word waartoe hy 
in staat is?” Na aanleiding van Pikunas (1969, p. 287) kan ons beweer dat 
die ekstrinsieke voorwaarde vir die jeugdige om tot selfaktualisering te 
kom die beskikbaarheid is van:
(a) menslike ideaalmodelle met wie hy kan identifiseer;
(b) beginsels en ideale waaruit hy kan kies; en
(c) ’n geordende waardesisteem in sy subkultuur waarop hy ’n lewensfi- 

losofie kan baseer.
Op meer intrinsieke terrein beklemtoon Maslow dat aan primêre be- 

hoeftes voldoen moet word voordat selfaktualisering ’n werklikheid kan 
word. Aan hierdie primêre behoeftes, te wete sy fisiologiese vereistes,
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dat hy veilig voel, liefde en aanvaarding beleef en geag word, moet, wat 
die kind betref, eers voldoen word. Slegs nadat hierdie basiese be- 
hoeftes bevredig is, kan selfaktualisering gedy. Dit val op dat die selfak- 
tualisering nie soseer berus op die resultaat of produk van handeling nie, 
maar juis in die betrokkenheid by ’n taak en belewing van die betrok- 
kenheid. Benson (1974, p. 354) beskryf dit as “The ability to enjoy the 
experience of being." Die selfaktualiseerder is vanweë sy baie belang- 
stellingS wat weer oriëntasie in die terreine vereis, nie maklik verveeld 
nie. Betekenisgewing bly sentraal staan soos Benson (1974, p. 354) dit 
uitdruk: . . especially in self-actualized people, the deprivation of the
cognitive needs can lead to serious difficulties." Na voldoening aan die 
basiese behoeftes kan selfaktualisering voorkom wat onder meer die 
volgende kenmerke het:
(a) Die selfaktualiseerder moet kan verstaan en betekenis gee en hom 

toenemend oriënteer.
(b) Hy is intens betrokke by ’n taak (buite die self).
(c) Hy belewe sy sinvolle aktiwiteit intens.

Maslow vat die idee van die aktualisering van potensiële vermoëns 
soos volg saam (Benson 1974, p.351): ", . . the self-actualized person is 
fulfilling his potentialities in the act itself.” Hierdie handeling kan egter 
nie sonder opvoedingshulp tot stand kom nie. Volwaardige volwassen- 
heid kan nie bereik word sonder dat die kind sy moontlikhede verwerk- 
lik nie. Slegs langs hierdie weg word hy wat hy behoort te wees.

Selfaktualisering as geleide aktualisering kan dus as empiries-opvoed- 
kundige kategorie onderskei word.

1.3.6 I)ie vorming van selfidentiteit en selfkonsep

1 .3 .6 .1 Selfidentiteit

Langeveid (1957) het met die uitspraak “die kind wil self iemand wees” 
baie aandag en veral die aandag van opvoedkundiges vasgevang vanweë 
die pedagogiese relevansie van die begrip. Talle ander skrywers (Jersild, 
Erikson, Sullivan, e.s.m.) het dieselfde gedagte in ander woorde uitge- 
spreek.

Dit is met kindwees gegee om iemand te wees of ’n selfidentiteit te 
vorm; om dus antwoorde waarmee hy tevrede is, te hê op die vraag: Wie 
is ek? So beklemtoon Sullivan (1953, p. 171): “ I believe that a human be- 
ing without a self-system (wo. selfidentiteit) is beyond imagination.” 
Erikson (1968), wat besondere aandag aan die identiteitsbegrip en die 
implikasies daarvan gegee het, verklaar die begrip soos volg: Selfiden- 
titeit is die kongruensie tot ’n geïntegreerde eenheid van (i) die persoon
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se konsepsies van homself, (ii) die bestendigheid van en kontinuïteit van 
die attribute waaraan die persoon homself ken en (iii) die 
gemeenskaplikheid van ’n persoon se selfkonsepsies en die konsepsies 
van mense wat vir hom belangrik is, van hom,

Om te kan kom tot ’n beeld van homself is differensiasie nodig van ek 
en nie-ek, myne en nie-myne. Saam met hierdie aanvanklike bewus- 
wording van ’n self wat ’n unieke identiteit is, vind evaluering plaas, 
byvoorbeeld ek is soet of ek is stout. Uit hierdie vae, diffuse beeld van 
homself neem ’n beeld vorm aan wat in helderheid toeneem, wat sowel 
kategorieterme, byvoorbeeld seun of dogter, Blanke of Nie-Blanke, en 
so meer, betref as attribuutwaarde, soos mooi of lelik, soet of stout, vet 
of maer, en so meer. So kom die kind tot ’n komprehensiewe reeks self- 
konsepsies, waarvan sommige gunstig en ander ongunstig kan wees.

Die kind moet hierdie konsepsies van homself vorm of aanleer in sy 
gemeenskap met ander mense veral sy opvoeders. Hierdie geïnte- 
greerde geheel van selfkonsepsies of selfidentiteit moet vir die individu 
sodanig bestendig en kontinu wees dat sowel hy homself as ander hom 
kan ken.

Identifikasie vind plaas wanneer ’n persoon homself sodanig per- 
sipieer dat hy met ander ooreenstem en hom dan daarvolgens gedra 
(Murphy, 1966). Die klein baba identifiseer hom nie met ander eers na 
die totstandkoming van sy eie identiteit nie. Dit is juis tydens identifi- 
kasie wat hy tot die vorming van ’n eie identiteit kom (Gordon, 1959). Hy 
persipieer homself asof hy ooreenstem met ’n verskeidenheid ander 
mense. Hy neem hulle gedragswyses oor, beproef dit, selekteer ’n rol 
waaraan hy die beste betekenis gee en inkorporeer dit in sy eie self- 
beeld. So sê Erikson (Gordon, 1968, p. 204); “ Identity formation finally, 
begins, where the usefulness of identifications ens.” Hierdie nuwe kon- 
figurasie van gedragswyses en rolle wat die kindjie openbaar, word deur 
die gemeenskap erken as eie aan hom en so word hy soos hy is in sy eie 
reg as nuwe individu vanselfsprekend aanvaar. Hierdie vorming van ’n 
eie of selfidentiteit is ’n lewenstaak van die wieg tot die graf en geskied 
hoofsaaklik onbewustelik vir die betrokke individu en vir die gemeen- 
skap. Dit gaan gepaard met groei en ontwikkeling waar die kind tot al 
hoe meer dinge in staat is en sy selfkonsepsies wysig en toeneem. Die 
selfidentiteit ontwikkel en verkry ’n groot mate van bestendigheid tydens 
adolessensie. Die belangrike is dat 'n eie identiteit met opvoedingshulp 
vorm aanneem en so deur ander aanvaar word en met waardigheid 
beklee word. Dan is hy iemand.

1.3.6.2 Die selfkonsep

Sodra ’n persoon se bewussyn nou gerig word op die self, ontstaan
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konsepsies van die eie identiteit. So leer hy homself dus ken. Die 
selfkonsepsies word gevorm van die liggaam as konkrete objek en van 
die voorstellings van sy fisiese en psigiese self.

Hierdie selfidentiteit is antwoorde in sowel kategorie- as attribuut- 
terme op: Wie is ek? Dit kom dan byvoorbeeld tot openbaring in: Ek is 'n 
seun, Koos van der Merwe, st. 6 leerling, goeie atleet, lui leerling, slordig, 
ensovoorts. Aan hierdie etikette kan ander, so meen hy, hom net 
so goed ken as hyself. Dit val op dat hierdie identiteit tot stand gekom 
het na aanleiding van sy wisselwerking met sy fenomenele wêreld.

Deur sy betrokkenheid met sy wêreld blyk dit dat sy handelinge of 
aktiwiteite grootliks bydra tot sy beeld van homself. In die jong kind issy 
identiteit dikwels juis sy aktiwiteit. Asdie dogtertjie ma se skoene aan- 
trek en daarmee loop, is sy ma; die seuntjie met pa se hoed op, is pa. As 
hy bang, kwaad, bly is, is hy so betrokke hierby dat hy in totaliteit is wat 
hy beleef. Hy speel nie toneel sodat hy terselfdertyd nog op daardie mo- 
ment iemand anders is nie. In sy fantasie sien hy homself as loods, mas- 
jinis of polisieman en hy identifiseer hom volkome met dic rol en handel 
dienooreenkomstig.

Die spesifieke identifisering mag tydelik wees, maar dit illustreer dié 
feit: Om ’n bepaalde iemand te kan wees, moet gewoonlik 'n bepaalde 
iets gedoen word en so is die omgekeerde ook waar, nl. om ’n bepaalde 
iets te doen, moet die persoon gewoonlik ’n bepaalde iemand wees. As 
ek myself as rugbyspeler sien, moet ek rugby speel. Ek moet dus doen en 
betrokke wees by die handeling waaraan ek betekenis gee en sodoende 
beleef ek my identiteit as doener as rugbyspeler. (Die standaard van spel 
is nie ter sake nie, maar mag later belangrik word.)

Die identiteit impliseer dus handeling en handeling impliseer identi- 
teit. Ware selfaktualisering vereis daarom vrye realistiese wisselwerking 
tussen is en doen. Om iemand te wees, veronderstel om by ’n tipies 
relevante iets betrokke te wees op so ’n wyse dat ek die tipiese in totali- 
teit beleef.

Rollo May (Canfield & Wells, 1976, p. 203) beklemtoon die verband 
tussen handeling en identiteit soos volg: "It is in intentionality and will 
that the human being experiences his identity. T  is the I of ‘I can’. 
Descartes was wrong when he wrote, ‘I think therefore I am’, for identity 
does not come out of thinking as such, and certainly not out of intellec- 
tualization . . . it jumps from thought to identity, when what actually ac- 
curs is the intermediate variable of i  can’. What happens in human ex- 
periences is i  conceive -  I can -  I will - I am.’ The i  can’ and i  will’ are 
the essential experiences of identity.”

My betrokkenheid by dit wat ek wil doen en kan doen en my belewing 
van die daadwerklike uitvoering, dra by tot die vestiging van my identi- 
teit.
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Handeling kan, al is dit ’n intrinsieke deel van die selfkonsep, as kom- 
ponent van die identiteit onderskei word. Dit geld vir die kindjie wat 
begin kruip, loop of later lees, voordra, wiskunde doen, of springbok- 
rugby speel.

Hierdie handelinge ontlok egter noodwendig reaksie van die betrokke 
persone sodat die kwaliteit van die handeling aangemoedig, ontmoedig, 
of geïgnoreer word. Hieruit vind die toename in die betekenis wat die 
handeling vir die identiteitvormende persoon het, plaas. Dit is 
uiteindelik nie net in die woorde, gedrag en oog van die ander wat ek 
myself leer ken nie. Ek antisipeer die oordeel van my handeling deur die 
ander persoon wat ek hoog ag en so ontstaan my subjektiewe standaarde 
waaraan ek my handelinge en tewens my totale identiteit evalueer. So 
kan dit gebeur dat ek my geslag of naam, lengte, gewig, kwaliteit van 
lees, opstelskryf, of wiskunde doen, evalueer as goed of sleg teenoor my 
eie subjektief gevormde standaarde. Hierdie selfevaluering is ’n 
basiese komponent van selfpersepsie. Dit is vir my die naakte werklik- 
heid. So ken ek myself. Hierdie selfpersepsies bied die gronde vir selfag- 
ting wat dié aangeleentheid is wat vir die meeste mense van primêre 
belang is (Coopersmith, 1967). Die aanvanklike bron van selfagting is 
agting deur ander (Fitts, et al., 1971). Die Christen wat homself as 
skepsel van God en dus waardevol sien, kan homself daarom respek- 
teer, hoog ag en aanvaar (Wyngaarden, 1963).

In die selfkonsep, d.w.s. my begrip of beeld van myself onderskei ek 
die drie onderling afhanklike komponente, te wete: identiteit, handel- 
ing en selfagting. Die persoon se selfkonsep is altyd vir hom hoogs 
betekenisvol. Of in hierdie selfkonsep nou hoë of lae selfagting 
geïntegreer is, kom nie daarop aan nie. So ken hy homself. Dit is hierdie 
beeld van homself wat hy met alle mag sal beskerm as dit aangeval of 
beledig word. . . this organization of . . . concepts of the self (self 
concept) is for any individual the very core of personality. The self con- 
cept is the self ‘no matter what’ ” (Combs en Snygg, 1959, p. 127). Die 
beeld wat ’n persoon van homself vorm, wat ons aandui met sy self- 
identiteit, is geen neutrale beeld van homself nie. Teen hierdie 
agtergrond wil ek die uitspraak van Langeveld (1957), nl: “die kind wil 
iemand wees” baie sterk kwalifiseer, anders is dit onaanvaarbaar.

Dit is nie ’n neutrale identiteit in die sin van iemand teenoor niemand 
nie. Die kind se strewe is na ’n “definite identity” (Adams, 1968, p. 79) 
of soos Tonssing (Rogers, 1972, p. 536) sê “a meaningful identity” . Ek 
wil verder gaan en beweer dat die identiteit (iemand) waarna die kind 
soek of wil wees, ’n identiteit is wat deur homself en ander hoog geag en 
aanvaar word. Die implikasies is dat die gevormde identiteit of selfbeeld 
noodwendig geëvalueer word teenoor eie subjektiewe standaarde, wat in 
relasie met ander gevorm is. Die geëvalueerde selfbeeld is dan die self-
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konsep wat soos volg gedefinieer kan word: "Die selfkonsep vrrvm na 
die konfigurasie van oortuigings omtrent myself en houdinge teenoor myself 
wat dinamies is en waarvan ek gewoonlik bewus is of bewus kan word. ” 
(Vrey, 1974, p. 95) Dié selfkonsep word deur Binswanger (e.a.) 
Eigenwelt genoem, soos May (1958, p. 64) sê: “ Eigenwelt is the self in 
relation to itself or the self knowing itself.”

My selfkonsep vorni die brandpunt van my verhoudinge in my leef- 
wêreld. Soos Yamamoto (1972) dit stel, die selfkonsep kan vergelyk word 
met 'n kaart van die landstreek, die self. “ Die openbaring van elke 
persoonlikheidstrek van 'n persoon geskied via sy selfkonsep. As 
persoonlikheid beskou word as die ‘uitstralende krag' vanuit die 
persoonskern, is die selfkonsep die lens wat die krag in fokus bring op 
persoonlikheidstrekke" (Vrey, 1974, p. 363). Die lcwenspatroon van 
elke mens is die uitlewing van sy selfkonsep (Anderson, 1952). May 
(1958, p. 64) sê: “ . . . if Eigenwelt is omitted interpersonal relations tend 
to become hollow and sterile . . . and without Eigenwelt love lacks 
power and the capacity to fructify itself."

So kan dic vorniing van 'n selfkonsep as pedagogiese kategorie 
onderskei word. Dit is nie moontlik om te dink aan ’n kind wat ’n 
volwaardige volwassene word sonder dat hy ’n bepaalde selfbeeld of self- 
konsep het nie.

1.3.7 Samehang van die kategorieë betekenisgewing, betrokkenheid, 
belewing, selfaktualisering en selfkonsep

Die vyf kategorieë is onderskei en nie geskei nie. Dit gaan altyd om die 
kind as persoon wat in totaliteit betrokke is by elke selfaktualiserings- 
handeling hetsy fisies of psigies en by elke funksie hetsy kognitief, affek- 
tief of konatief.

Die klcin kindjie betree ’n wêreld waarin hy hom moet oriënteer. Daar 
sou nie sprake van wording of volwassewording wees as daar nie ’n 
voortdurende en toenemende oriëntasie is nie.

Die kind se oriëntasie neem ’n aanvang waar hy betekenis (hoe 
primitief ook al) gee aan sy onmiddellike omgewing. Deur hierdie 
betekenisgewing aan persone, objekte en self word ankerpunte of 
betekenisvolle bakens gevorm. Hierdie ankerpunte is oriëntasiepunte 
wat onontbeerlik is vir eksplorasie en wêreldstigting. Elkeen van hierdie 
ankerpunte (eie iiggaam, sy moeder en die objekte) se betekenis vir hom 
is gevoels- en waarde belaai. Hy gee betekenis na die mate waarin hy sy 
betrokkenheid by die persoon of objek as oriëntasiepunt, bv. genot, 
gemak, bevrediging, koestering, versorging, en so meer beleef. Hoe 
meer hy betrokke is hoe intenser is die belewing en hoe doeltreffender
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word sy differensiasie, integrasie, herkenning, kortom betekenisgewing, 
deur sy belewinge gerig. Die kind se kognitiewe vermoëns ontplooi op 
fenomenale wyse en veral wanneer die taal funksioneel begin word, is die 
betekenisgewing al minder afhanklik van die belewing. Die betekenisse 
sal toenemend ’n denotatiewe karakter kry alhoewel die konnotatiewe 
dimensie altyd onderskei kan word.

Soos die kind met selfaktualisering besig is en ’n positiewe selfkonsep 
vorm, is die onderlingafhanklike en onderlingwisselwerkende teen- 
woordigheid van betekenisgewing, betrokkenheid en belewing 
onmiskenbaar. In aansluiting by die intensionaliteitsgedagte sien ons dat die 
kind altyd intensioneel gerig is op dit waaraan hy betekenis wil gee of wat 
hy reeds verstaan. Dit vereis ’n uiterlike of subjektiewe betrokkenheid 
en word gekwalifiseer deurdie kwaliteit van die belewing, waardeur sy 
selfkonsep vorm aanneem.

Geen betekenisgewing is moontlik sonder betrokkenheid nie en 
belewing bepaal die kwaliteit van die betekenis. Met toename in 
betekenis word die betrokkenheid verhoog en word die belewing 
duideliker sodat die betekenisse in drakrag toeneem en fynergedifferen- 
sieer raak.

Opvoedingshulp is onontbeerlik om betekenisse oop te dek en die 
mees doeltreffende betrokkenheid te verseker of die pedagogiese hulp 
bestaan in positiewe steungewing wat gerig is op suksesbelewing of ver- 
klarende onderrig of die aanbieding van ’n betekenisvolle leermetode of 
dan ’n onttrekking van die hulpgewende persoon sodat hy deur die norm 
vervang word, die bovermelde kategorieë bly nog van krag.

Die empiries-opvoedkundige wat die wordende en lerende kind 
bestudeer, word gerig deur hierdie kategorieë. Daarom kan betekenis- 
gewing, betrokkenheid en belewing saam met selfaktualisering en self- 
konsepvorming as empiries-opvoedkundige kriteria by die bestudering 
van die kind dien.

1.3.8 Empiries-opvoedkundige kriteria

Die opvoedingsgebeure word aan die hand van pedagogiese kriteria 
beoordeel ten einde te bepaal of dit wat aangaan, beskou kan word as 
pedagogies of nie. Die empiries-opvoedkundige kriteria is voortdurend 
gemoeid met die verwerkliking van die opvoedingshandeling. Die 
kriteria is primêr vir die opvoeder bedoel, sodat hy aan die hand van 
hierdie werklik pedagogiese essensies kan bepaal of sy opvoedings- 
handeling met sukses verloop. Dit is ’n opvoedingstaak om die kind te 
steun dat hy kan verstaan dat hy betrokke kan raak sodat sy belewinge 
hom in die rigting van ’n positiewe selfkonsep steun en hom aanmoedig
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dat hy met sy selfaktualisering kan voortgaan om te word wat hy behoort 
te wees. Die empiries-opvoedkundige kan in sy navorsing aan die hand 
van empiries-opvoedkundige kriteria die doeltreffendheid van bepaalde 
opvoedingsprosedures evalueer.

Die kriteria is dan:
(a) Betekenisgewing
(b) Betrokkenheid
(c) Belewing
(d) Selfaktualisering
(e) Positiewe selfkonsep

Waar hierdie essensies verwerklik is, het opvoeding plaasgevind.

1.3.9 Samevatting

Hoewel die onderskeiding tussen begryping as betekenisgewing en 
belewing baie skraal en soms moeilik is om aan te wys, stem ons met 
Kuypers (1963, p. 207) saam as hy sê: "Het valt niet te ontkennen, dat 
het soms heel moeilijk kan wezen, de grens tussen ‘vatten’ en ‘beleven’ 
om zo te zeggen met de vinger aan te geven. Nochtans zouden we de 
onderscheiding niet willen missen en zouden we niet, zoalssommige psy- 
chologen doen, het ‘beleven’ zo ruim willen nemen, dat dit het ‘vatten’ 
mede insluit. Wat met het ‘kennen’ samenhangt isallereerst een ‘vatten’ 
(cognitief van aard); bij het voelen en ook bij het willen is ‘beleven 
primair’.” So word daar ook in hierdie kursus onderskei tussen beteken- 
ing en belewing, al kan ons dit nie skei nie.

In die bestudering van die wordende en lerende kind, geskied die 
beoordeling van die deelname van die kind voortdurend aan die hand 
van betekenisgewing met die meegaande betrokkenheid en belewing. So 
sê Kuypers (p. 139): “Naarmate die ik-betrekking inniger, intiemer was, 
zal de bekendheidskwaliteit directer en sterker wezen. Wat mij trof, 
werd in hoger mate mijn psychische inhoud dan wat ik vluchtig waar- 
nam.” Dit blyk dus dat in die studie van die Empiriese Opvoedkunde 
waar dit gaan om kinderontwikkeling en leer is betekenisgewing, betrok- 
kenheid en belewing en selfaktualisering en ’n selfkonsep die aangewese 
kriteria vir die beoordeling van handelinge wat as psigopedagogies moet 
kwalifiseer.

In die beoefening van die Empiriese Opvoedkunde is daar TWEE 
IMPERATIEWE. Die eerste is dat dit pedagogies moet wees. Daarom 
sal die bestudering van psigologiese en sosiologiese fenomene in die 
kinderontwikkeling en leerverloop ’n pedagogiese perspektief behou op 
grond van die voortdurende evaluering aan die hand van die genoemde 
kriteria.
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Die ander imperatief is dat ’n empiriese teorie (wat nou word: ’n 
pedagogies-empiriese teorie) gekonstrueer word op grond van feite. 
Hierdie konstruk as empiriese teorie, hetsy van byvoorbeeld ontwikke- 
ling van die primêreskool-kind of die verkryging van insig of die 
aktualisering van leerresultate, berus op feite. Teorieë en hipoteses 
aangaande hierdie konstruk moet ontwikkel en uitgebrei en geverifieer 
word deur empiriese metodes soos observasie en eksperimentering en 
moet dan pedagogies geëvalueer word.

Teen hierdie agtergrond moet u dus die opgawe van hierdie pedago- 
giese deeldissipline sien as: Bestudering vandie wordende, lerendekindinsy 
milieu, .vj’ betekening en dus strukturering van sy leefwêreld met opvoedings- 
hulp.


