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IMPLEMENTATION OF A SCHOOL-BASED SOCIO-EMOTIONAL 
PROGRAMME AS STRATEGY AGAINST CRIME AND VIOLENCE 

 
This study, which was undertaken within a qualitative and quantitative methodological 

framework, is a collaborative action research project that focuses on the impact of 

emotional intelligence (EI) teaching in the classroom as intervention to prevent the 

inappropriate behaviour of learners that could lead to violence and crime. The study also 

concentrates on how action research can enhance the educator’s teaching practices. 

The objective was to prevent learners from misbehaving by implementing EI as a 

teaching strategy in the classroom on the basis of various definitions and models of EI. 

This research project also explored the coordinated and integrated management of 

positive learner behaviour, overall school development and the management of a culture 

of positive behaviour.  

The empirical study concludes that there is a correlation between EI teaching 

methods and learners’ behaviour. In view of the fact that the use of EI in the classroom 

can prevent the inappropriate behaviour of learners it can therefore be regarded as 

preventative discipline. 

 
KEY TERMS: Misbehaviour; learners; teachers; classroom; classroom practices; school; 

school management; school violence; emotional intelligence; emotional creativity; socio-

emotional interventions; social behaviour; interpersonal skills. 

SUMMARY 
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IMPLEMENTERING VAN ’N SKOOLGEBASEERDE SOSIAAL-EMOSIONELE 
PROGRAM AS STRATEGIE TEEN MISDAAD EN GEWELD 

 

Hierdie studie, wat binne ’n kwantitatiewe en kwalitatiewe metodologiese raamwerk 

uitgevoer is, is ’n samewerkende aksienavorsingsprojek wat sentreer rondom die impak 

van emosionele intelligensie (EI) onderrigstrategieë in die klaskamer as ’n intervensie 

om ontoepaslike leerdergedrag wat tot geweld en misdaad kan lei, te voorkom. Die 

studie konsentreer ook op hoe aksienavorsing onderwysers se onderrigpraktyke kan 

verbeter. 

Die doel van die studie was die voorkoming van leerders se ontoepaslike optrede 

of wangedrag deur EI onderrigstrategieë in die klaskamer in te span aan die hand van 

verskeie definisies en modelle van EI. Die navorsingsprojek het ook die gekoördineerde 

en geïntegreerde bestuur van positiewe leerdergedrag, algehele skoolontwikkeling en 

die bestuur van ’n positiewe gedragskultuur ondersoek. 

Uit die empiriese navorsing word afgelei dat daar ’n korrelasie tussen EI 

onderrigstrategieë en leerders se gedrag bestaan. Aangesien EI in die klaskamer 

wangedrag by leerders kan voorkom, kan dit dus as voorkomende dissipline gesien 

word. 
 
KERNBEGRIPPE: Wangedrag; leerders; onderwysers; klaskamer; klaskamerpraktyke; 

skool; skoolbestuur; skoolgeweld; emosionele intelligensie; emosionele kreatiwiteit; 

sosiaal-emosionele intervensies; sosiale gedrag; interpersoonlike vaardighede. 
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Hoofstuk 1 
Inleidende oriëntering en probleemstelling 

 
 
1.1 TEORETIESE AGTERGROND 
Geweld en misdaad in skole word al hoe meer eksplisiet deel van ons samelewing, net 

soos die menslike immuniteitsvirus/verworwe immuniteitsgebreksindroom (MIV/vigs), 

enkelouerskap en korrupsie. Alhoewel geweld by al die verskillende sosio-ekonomiese 

kategorieë skole gerapporteer is, too ̀ n navorsing dat agtergeblewe skole weens die 

apartheidsera meer probleme ondervind, in die besonder met vandalisme, fisieke 

geweld, rampokkery, en die besit van dwelms en wapens (Phillip, 1999). 

Van die talle verduidelikings vir die ontstaan van aggressie by leerders wat tot 

geweld en misdaad lei, is die navorser van mening dat faktore soos 

skoolbestuurspraktyke (interne faktore) asook die vinnig(er) veranderende samelewing 

(eksterne faktore) ’n bydrae tot die geweld in skole lewer. 

Interne faktore verwys na die sterk punte en swakhede van die skoolbestuur self, 

en sluit onder meer die onderrigpersoneel, die skoolbeleid, skoolfinansies en 

onderrigmetodes in. ’n Interne faktor kan as ’n sterk of ’n swak punt beskou word na 

gelang van die impak daarvan op die uitkoms van ’n program by die skool. Wat as ’n 

sterk punt gesien word met betrekking tot een uitkoms, kan ’n swak punt wees met 

betrekking tot ’n ander. Eksterne faktore verwys na die geleenthede en bedreigings wat 

deur die eksterne omgewing verteenwoordig word. Hierdie faktore kan makro-

ekonomiese aangeleenthede, wetgewing en sosiokulturele veranderinge, asook 

veranderinge rondom die onderwysbeleid in Suid-Afrika insluit. 

’n Onlangse studie, “An Exploration of Certain Psychosocial Dimensions of Peer 

Victimisation in Public Schools” (Unisa Research Report, 2007), het aangedui dat meer 

as die helfte (53,1%) van die deelnemers blootgestel is aan portuur-viktimisering by die 

skool, en dat ’n laer presentasie (46,9%) nooit geviktimiseer is nie. Daar is ook bevind 

dat seuns in die jonger ouderdomsgroep en die junior grade, asook wit en Kleurling-

leerders meer dikwels die slagoffers van portuur-aggressie by die skool is. Dit het verder 

uit die genoemde studie geblyk dat ongeveer 80% (78,8%) van die leerders veilig voel 

by die skool, terwyl ongeveer een derde (29,2%) onveilig voel by die skool. Seuns in die 

ouer ouderdomsgroep en leerders in die senior grade voel meer onveilig in die 
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skoolsituasie. Die bevindings rakende die waarneming van skoolgeweld dui aan dat die 

leerders wat nie veilig voel nie, gereeld baie meer verbale aggressie in die 

skoolomgewing waarneem as die leerders wat veilig voel. Die studie beklemtoon die feit 

dat swak deelname aan godsdienstige aktiwiteite en die afwesigheid van sterk 

gesinsbande en gemeenskaplike belange faktore is wat dikwels met portuur-

viktimisering verbind word. Leerders in die slagoffergroep vind dit nie net moeilik om op 

portuurvlak sosiaal aanvaar te word nie, maar rapporteer ook negatiewe gevoelens 

daaroor om deel van die skool te wees. 

Alhoewel eksterne sosiopolitieke en ekonomiese faktore tot hierdie probleem 

bydra, speel die manier waarop ’n skool georganiseer is en die mate waartoe die 

gemeenskap betrokke is ’n rol in die opbou van frustrasie binne die skool. Die 

skoolbestuur en kultuur van die skool kan ’n omgewing skep waarin geweld en misdaad 

floreer. 

Die genoemde studie is in ’n opvoedkundige milieu onderneem, maar hoort tuis 

in die dissipline van die sielkunde. Gibson (1989) argumenteer tereg dat ’n skool 

ondersteuning verskaf met betrekking tot die stressors wat kinders kan ondervind, 

deurdat die roetine daarvan ’n kalmerende invloed het. Dit is die reg van elke kind om 

toereikende onderrig te ontvang, want deur middel van onderrig kan kinders toegerus 

word met kennis en vaardighede om te oorleef, te leer en by te dra tot die ontwikkeling 

van hulle gemeenskappe (United Nation’s Children’s Fund & National Children’s Rights 

Committee, 1993).  

Daar word dikwels van onderwysers verwag om op te tree as sielkundiges, 

beraders, surrogaat-ouers, maatskaplike werkers, verpleegsters en opvoedkundige 

terapeute – dikwels sonder die nodige opleiding, bronne of ondersteuning uit die 

gemeenskap. Smit (2006), ’n maatskaplike werker wat ook die koördineerder van die 

New Life-strategie vir straatkinders en kinders met gedragsprobleme is, sê die 

geweldsituasie by skole het ’n sneeubal-effek: Kinders wat normaalweg nie gewelddadig 

sou wees nie, gebruik nou geweld om hulle teen geweld te verdedig. Kinders word ook 

gemanipuleer om die bende- en geweldkultuur in skole te vestig en uit te brei. Waar 

skole in die verlede ’n veilige hawe vir baie kinders was wat in baie moeilike 

omstandighede geleef het – ’n plek waar hulle met vertroue met onderwysers kon praat 

– het dit nou ’n plek geword waar hulle gemanipuleer word om geweld te pleeg. Smit 

(2006) sê dit het vir onderwysers onmoontlik geword om probleemvry te onderrig; hulle 
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het baie meer ondersteuning en deurlopend nuwe kennis en vaardighede nodig om die 

werklikhede in die skole te bestuur, maar hulle kry dit nie.  

Die skool as opvoedkundige instansie speel dus ’n belangrike rol in die 

gemeenskapsielkunde sowel as die sielkunde van sosiale openbare gesondheid. 

Vakbondverteenwoordigers is egter van mening dat die polisie en onderwys-

departement nie altyd vir geweld in skole geblameer kan word nie en dat die 

gemeenskap self ’n kernrol het om te vervul. Nkosi, die provinsiale sekretaris van die 

Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysersunie, sê die vakbond is baie ernstig daaroor 

om gemeenskappe betrokke te kry by aangeleenthede wat skole affekteer, soos geweld. 

Hy sê skole is deel van die gemeenskap. Gumede, die woordvoerder van die Nasionale 

Onderwysersunie, sê misdaad en geweld in ons skole is ’n refleksie van die 

gemeenskap. Mapisa, die woordvoerder van die Nasionale Onderwysdepartement, sê 

geweld by skole is ’n groot bekommernis vir die departement en dat die boodskap van 

die voormalige minister van onderwys, Nadeli Pandor, is dat gemeenskappe betrokke 

moet raak, aangesien die departement die probleem nie alleen kan oplos nie (Nkosi, 

Gumede & Mapisa, 2008). 

Op opvoedkundige vlak behoort die toename in geweld aangespreek te word 

deur die opvoedingsprogramme, asook deur die betrokke partye se rolle te herevalueer 

om by hierdie veranderde omstandighede aan te pas. In dié opsig sê Stith (in Miller, 

1993:142) dan ook: 

Schools can prevent violence by ensuring that all children are well served 

adacemically and by teaching children to manage conflict and anger. 

 

1.2 RASIONAAL VAN DIE STUDIE 
Die navorsingstema laat die vraag ontstaan watter elemente by ’n intervensieprogram 

ingesluit behoort te word om te voorkom dat gewelddadige gedrag in skole voorkom.  

Volgens Stephens (1998) is die beplanning van ’n veilige skool ’n inklusiewe en 

samewerkende aktiwiteit. Hy is van mening dat die toepaslikste manier om skoolgeweld 

en misdaad te voorkom, is om ’n intervensieprogram te ontwerp wat al die betrokkenes 

betrek. Hierdie deelnemers sluit dié binne die skool en die plaaslike gemeenskap, 

waaronder onderwysers, leerders en ouers, in. Stephens (1998) meen verder dat 

alhoewel veiligheidsprogramme by skole wel sekere kenmerke kan deel, daar nie twee 

sal wees wat presies dieselfde is nie. Elke skool moet ’n plan ontwerp wat dié se unieke 

behoeftes en omstandighede aanspreek. In sommige skole mag bendespanning en 
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geweld ’n gevaar inhou; by ’n ander kan dit swak instandhouding van die skoolgebou 

self wees; by nog ’n ander kan dit die teenwoordigheid van wapens en 

verdowingsmiddels wees. ’n Intervensieprogram om ’n skool veilig te maak, is dus direk 

op die spesifieke en unieke probleme gemik wat die betrokke skool ondervind, daarom 

moet dit die plaaslike gemeenskap se betrokkenheid insluit.  

Navorsing wat deur Griggs (2002) gedoen is, toon dat geweld en misdaad 

drasties afgeneem het in skole waar daar gemeenskap-eienaarskap is. Gemeenskap-

eienaarskap beteken die skool word ’n plek waar verskeie soorte 

gemeenskapsaktiwiteite kan plaasvind. Die grootste probleem by skole is dat die 

skoolbestuur sowel as die gemeenskap vir ander wag om verantwoordelikheid vir die 

veiligheid by die skool te neem. Die algemeenste verskoning is dat die regering die 

probleem moet oplos. Wat die probleem of oorsake ook al is, die regering en provinsiale 

owerhede beskik nie oor die fondse of die inligting om skoolgeweld uit te roei nie. Die 

meeste provinsies is skaars in staat om die basiese skoolkostes te dek.  

’n Tweede groot probleem is dat die skoolbestuur en onderwysers onwillig is om 

te erken dat daar geweld in die skool is. Daar was byvoorbeeld voorvalle by skole waarin 

’n leerder met ’n mes gesteek of verkrag is, en geen klagte is gelê nie; die 

aangeleentheid is nie eens gerapporteer of ondersoek nie (Community Alliance for Safe 

Schools (CASS), 1999). Dit is moeilik om veilige skole te verseker as skole voorgee dat 

daar geen probleem bestaan nie. Die “kultuur van stilte” verhoed dus dat ’n skool veilig 

gemaak kan word. Dit is derhalwe nodig om hierdie kultuur tot niet te maak om ’n 

intervensieprogram te laat slaag.  

’n Derde probleem is die politiek van agterdog. In Suid-Afrika is mense 

getraumatiseer deur rassisme, aggressie en ’n oorlogverwante omgewing. Dit het mense 

bang vir en agterdogtig teenoor mekaar gemaak. Met ’n geskiedenis waarin daar geen 

samewerking was nie, vind mense dit moeilik om nou in ’n span saam te werk.  

’n Vierde probleem is swak dekking deur die plaaslike media. Die koerante is 

dikwels net op die uitkyk vir nuus wat sal verkoop en doen nie akkuraat verslag oor die 

oorsake van geweld en wat daaromtrent gedoen kan word nie. Die media is deel van ’n 

goed-gekoördineerde poging om veiliger skole te skep, maar daar moet riglyne opgestel 

word sodat daar meer klem geplaas sal word op die identifisering van oplossings eerder 

as op sensasionele hoofopskrifte wat verkope bevorder, maar nie goeie verhoudings nie. 

Die navorser sal in hierdie studie na verskeie media berigte verwys maar dit sal nie dien 

as akademiese begronding nie. 
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Om bogenoemde aan te spreek, is daar in hierdie studie ’n integrasie van ’n 

openbaregesondheid- en gemeenskapsielkundige benadering binne ’n opvoedkundige 

milieu gevolg. Butchart en Kruger (2001) is van mening dat die integrasie van ’n 

openbaregesondheid- en gemeenskapsielkundige benadering die basis is vir ’n 

veiligeskool-intervensie. Met die openbaregesondheid-benadering word in hierdie studie 

gepoog om die hoe, wanneer, waar en wat van geweld by skole aan te spreek. Geweld 

kan dus in verwante terme beskryf word, wat inligting insluit oor die aantal gevalle, die 

demografiese karaktertrekke van die slagoffers en oortreders, die slagoffer-oortreder-

verhouding, die tegniek van die geweld, die tipe produk wat betrokke was, byvoorbeeld 

’n rewolwer, mes of alkohol, en die wêreldlike mag en geografiese karaktertrekke van 

geweld-insidente. 

Sodra ’n skoolbestuur die risikofaktore en die mikro-, meso- en makro-oorsake 

verstaan, sal hulle spesifieke voorkomingsprogramme kan ontwerp wat geweld en 

gewelddadige gedrag by leerders kan laat afneem. Die voorkoming van 

skoolgebaseerde geweld en beserings is dus ’n openbaregesondheid- en 

opvoedkundige prioriteit. Deur ’n openbaregesondheid-benadering te volg, kan die risiko, 

veroorsaking en oorsake van geweld by skole bepaal word deur die veiligheid aldaar te 

bepaal aan die hand van roetine-inligtingstelsels (besering- en geweldsekuriteitstelsels) 

of bevolkingsgebaseerde kwalitatiewe en kwantitatiewe studies (gevalkontrolestudies en 

diskursiewe ontleding).  

Geweld kan dus op ’n makrovlak, sowel as op die vlak van individue, gesinne en 

gemeenskappe aangespreek word. Skoolgeweld word deur geweld in gemeenskappe en 

die breër samelewing beïnvloed. Gemeenskapsielkunde poog om intervensies te 

genereer wat gebaseer is op bemagtiging, vaardigheidsoordrag, die verbetering van 

vaardighede, die ontwikkeling van selfvertroue, en gemeenskapsbetrokkenheid. Vanuit 

’n gemeenskapsielkundige benadering word die impak van skoolgeweld op individue, die 

gesin en die gemeenskap ondersoek.  

Hierdie studie is van belang omrede dit spesifiek konsentreer op die 

alomteenwoordige fenomeen van skoolgeweld, en die impak van skoolgeweld, asook die 

waarde van emosionele-intelligensie-intervensies om die probleem aan te spreek, 

ondersoek. Emosionele intelligensie (EI) bestaan uit ’n reeks vaardighede: Dit is die 

vermoë om optimisties te wees, impulsbeheer toe te pas, jou eie emosies te herken en 

te beheer, emosies in ander te herken en empaties daarop te reageer, en goeie 

interpersoonlike verhoudings te handhaaf (Goleman, 1995). Hierdie navorsing is ook 



6 
 

gerig op die aanwendbaarheid van die programme binne die konteks van die Suid-

Afrikaanse gemeenskap. 

 
1.3 PROBLEEMSTELLING  
In die lig van die voorafgaande bespreking kan die hoofnavorsingsprobleem soos volg 

geformuleer word: 

Interne faktore (skoolbestuur) en eksterne faktore (samelewing) kan bydra 

tot die geweld en misdaad by skole. Skoolhoofde en skoolbeheerrade 

(skoolbestuur) ondervind probleme daarmee om ’n demokratiese kultuur by 

skole te skep en intervensies te genereer wat meer gebaseer is op 

bemagtiging, vaardigheidsoordrag, die verbetering van vaardighede, die 

ontwikkeling van selfvertroue, en gemeenskapsbetrokkenheid, wat vir 

leerders en onderwysers ’n veilige skoolomgewing verseker waarin die 

risiko van fisieke, emosionele en sielkundige beserings klein is. 

 

Vrees en intimidasie vier hoogty in Suid-Afrikaanse skole. Diefstal, fisieke en seksuele 

aanranding, asook viktimisering soos verbale dreigemente, is algemene verskynsels by 

ons opvoedkundige instellings. Die skool speel ’n sentrale rol in ’n kind se sosialisering, 

en dit is van kritieke belang dat dit ’n veilige omgewing moet bied waarin leer en groei 

kan plaasvind. Geweld bederf die skoolomgewing en ondermyn die onderrigproses. 

Asmal (2003) het, toe hy die minister van onderwys was, ook daarop gewys dat geweld, 

vandalisme, dwelms en seksuele geweld in skole ’n demper plaas op die behoorlike 

funksionering van die onderwys- en opleidingstelsel.  

Geweld en misdaad in skole is dus ’n aangeleentheid van aansienlike openbare 

belang. Menige skool ondervind ernstige probleme, en dit is noodsaaklik om hierdie 

probleme te verstaan om doeltreffende strategieë te kan ontwikkel om skoolgeweld te 

voorkom en skoolveiligheid te verhoog. ’n Skoolbestuur kan programme en strategieë 

implementeer wat niegewelddadige en pro-sosiale gedrag, wat kinders by die skool 

behoort te openbaar, bevorder. Die kultuur en onderwysers van ’n skool kan enige 

voorkomende intervensiepogings maak of breek. Doeltreffende programme word 

gewoonlik verbind met die bevoegdheid van personeel wat goed georganiseer en 

toegewy is aan hulle werk.  

Dit is noodsaaklik dat skoolbeheerliggame en -hoofde volle verantwoordelikheid 

daarvoor moet aanvaar om die probleem van geweld en misdaad aan te spreek. ’n Skool 
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is ’n plek waar kinders vir ses tot agt ure per dag sonder hulle ouers is. As die skool nie 

veilig is nie, is die leerders blootgestel aan diewe, dwelmsmokkelaars, verkragters, 

bendes en die plegers van ander misdrywe van ’n emosionele en fisieke aard. Hierdie 

navorsing spreek spesifiek hierdie probleme, eerder as die breë aangeleentheid van 

veiligheid aan. ’n Reeks faktore rakende skoolgeweld en misdaad rondom die 

skoolbestuur word in hierdie studie identifiseer en ondersoek. 

 
1.3.1 Die navorsingsvraag 
Die volgende primêre navorsingsvraag kom dus na vore: Watter elemente behoort ’n 

skoolgebaseerde sosiaal-emosionele intervensieprogram te bevat om die voorkoming 

van geweld en misdaad in skole te verseker?  

Uit die beantwoording van die primêre navorsingsvraag spruit die volgende 

sekondêre navorsingsvrae: 

• Oor watter agtergrondkennis beskik onderwysers en skoolbesture oor onderrig 

met EI? 

• Wat is die aard van onderwysers se opleiding, kennis en begrip met betrekking 

tot EI in die klaskamer?  

• Hoe word EI as intervensie in die skool aangewend? 

• Is die nodige ondersteuningstelsel in plek om voldoende ondersteuning aan 

onderwysers te bied betreffende alternatiewe en aangepaste onderrigmetodes 

om leerders met die nodige vaardighede toe te rus wat vir EI benodig word? 

• Is daar ondersteuningstrukture in plek wat geweld-intervensie binne die 

skoolkonteks bevorder? 

 

1.4 DOEL 
Hierdie studie sentreer rondom skoolbestuur, gemeenskapsvennootskap en 

onderrigmetodes. Dit ondersoek nie slegs die redes vir leerders se wangedrag nie, maar 

konsentreer ook op die voorkoming van wangedrag deur intervensies te ontwerp wat 

gebaseer is op strategiese inligting van onderwysers, ouers, skoolhoofde, 

beheerliggame en leerders, asook deur hulle hulp te versoek in die ontwerp en 

implementering van die intervensieprogramme. In die studie word daar ook aandag 

gegee aan die groter konteks, aangesien die klaskamer-, portuurgroep-, skool- en 

gemeenskapskonteks die sleutel daartoe is om skoolgeweld te verstaan. Die studie het 

dit ten doel om skoolbesture te help om elemente en faktore te identifiseer wat by ’n 
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sosiaal-emosionele skoolprogram ingesluit behoort te word om geweld en misdaad in die 

skool te voorkom en die bestaande programme toepaslik te maak deur spesifieke 

behoeftes te identifiseer. Daarom was daar dan ook ‘n ondersoek wat die studie 

voorafgegaan het, om die bestaande probleem ten opsigte van geweld en misdaad en 

skoolbestuurstrategieë te konstateer. 

 
1.4.1 Afbakening van die studie 
Die doel van hierdie studie is om die verband tussen EI in die klaskamer en leerders se 

gedrag te bepaal. In die proses word daar ook riglyne geformuleer vir die basiese stappe 

om EI in die klaskamer in te span. Sodoende kan die probleem van geweld en die 

uitdagings van sosiaal-emosionele intervensies in skole meer suksesvol aangespreek 

word tot voordeel van al die betrokkenes in die skoolkonteks sowel as die samelewing in 

die geheel.  

 
1.5 NAVORSINGSONTWERP EN -METODOLOGIE 
In hierdie studie word kwalitatiewe navorsing as hoofnavorsingsmetode gebruik om die 

impak van EI in die klaskamer op leerders se gedrag te identifiseer. Daar word gebruik 

gemaak van deelnemende-aksie-navorsing, wat binne ’n kritiese paradigma uitgevoer 

word. 

Die studie maak van kwantitatiewe metodes gebruik om data te ontleed, en van 

kwalitatiewe metodes om te verstaan wat die data aandui. Die primêre aanname van die 

kwalitatiewe paradigma bevat drie komponente (Neuman, 1997). Eerstens is navorsers 

hoofsaaklik gemoeid met die proses eerder as die uitkoms of produk. Die navorsing is 

dus meer beskrywend in die doelmatige oordra van die betekenis en die verstaan van 

data. Tweedens val die klem van die navorsing meer op die betekenis wat mense aan 

hulle lewens en ondervindings heg. Derdens is die navorser die analitiese instrument. 

Die data word dus hoofsaaklik by wyse van onderhoude, veldwerk en waarneming 

ingesamel. In die geval van kwalitatiewe data sal dit moontlik wees om te sien watter 

faktore aanleiding gee tot watter gevolge en wat die verduideliking daarvoor is. Wanneer 

onderrigpraktyke ondersoek word, kan ’n mens dus sien watter praktyke aanleiding kan 

gee tot ’n toename in geweld by skole. 

Die navorsing het by ’n skool plaasgevind – leerders en onderwysers se 

natuurlike omgewing. Vier graad 9-klasse met dertig leerders in ‘n klas het aan die studie 

deelgeneem (120 leerders). Vier onderwysers wat verkillende vakke aan die vier graad 
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9-klasse wat aan die studie sou deelneem, onderrig, het ingewillig om deel te neem aan 

die studie. Die onderwysers en leerders se ervarings het die navorser ’n holistiese 

binneperspektief op die konteks van geweld by die skool gebied. 

Hierdie navorsing is ook aan kritiek onderwerp. Daar moet beklemtoon word dat 

hierdie navorsing ondersoekend was en die geleentheid vir eerstehandse inligting 

gebied het, wat op die deelnemers aan die navorsing se subjektiewe menings en 

persepsies gebaseer is. Die navorser sien ook die data vanuit die navorser se 

subjektiewe beskouing. Om hierdie punt van kritiek te oorkom, is verskeie 

navorsingsinstrumente gebruik. Triangulasie tussen onderhoude, waarnemingsvraelyste 

en veldwerk het dus aan die navorser ’n meer akkurate prentjie van die geweld by die 

skool en die impak van sosiaal-emosionele intervensies verskaf. 

Daar is oor ’n breë spektrum inligting rakende misdaad en geweld by ’n 

sekondêre openbare skool in Gauteng, Tswane ingesamel. Hierdie skool is spesifiek 

gekies omdat dit sosio-ekonomiese en demografiese verskille reflekteer en oor die 

kenmerke beskik waarin die navorser geïnteresseerd was vir hierdie studie. Die navorser 

is ook self by die skoolpraktyke betrokke as vrywillige berader. 

Die data-ontledingsprosedure kan in kwantitatiewe en kwalitatiewe tegnieke 

verdeel word. Die kwantitatiewe tegnieke behels ’n verskeidenheid statistiese ontledings 

om sin te maak van die data, terwyl die kwalitatiewe tegnieke by die identifisering van 

temas in die data en die verhoudings tussen temas begin. Hierdie tipe data-ontleding is 

gepas vir hierdie navorsingstudie en maak dit moontlik om die navorsingsvraag te 

beantwoord.  

’n Navorser het ’n etiese verantwoordelikheid teenoor die deelnemers aan die 

navorsing, sowel as die dissipline van die wetenskap, wat bepaal dat die navorser 

akkuraat en eerlik moet wees in die rapportering van navorsingsbevindings (Strydom, 

2005). Die etiese aspekte van die studie word in hoofstuk 4 en 5 bespreek. 

Laastens is die navorser van mening dat geldigheid en betroubaarheid 

noodsaaklik is wanneer empiriese navorsing gedoen word. Alle mense is voortdurend 

besig om op die een of ander wyse kennis in te samel. Wetenskaplike navorsing word 

van hierdie alledaagse proses onderskei deurdat dit volgens sekere reëls en metodes 

geskied wat daarop gemik is om te verseker dat die verkreë inligting betroubaar, geldig 

en veralgemeenbaar is (Steinberg & Meyer,1995). Hierdie aspek geniet in hoofstuk 4 en 

5 aandag. 
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1.6 BEGRIPSVERKLARING  
Die volgende begrippe hou direk met die tema verband en word deurgaans in die studie 

gebruik: 

 

1.6.1 Leerders  

Eksteen (1997) definieer ’n leerder as ’n skolier.  

 

1.6.2 Leeromgewing/Klaskamer 
Louw, Van Ede en Louw (1999:204) gee die volgende definisie van die begrip “leer”: 

 ’n Term met ’n wye betekenis, wat dui op die relatief blywende 

veranderings wat die gevolg is van ervaring, of op die prosesse wat 

sodanige veranderings onderlê … 

 
Louw, Van Ede en Ferns (1998:365) definieer milieu/omgewing soos volg: 

Die onmiddellike fisieke en/of sosiale omgewing. 

  

Donald, Lazarus en Lolwana (1997) definieer die klaskamer as die primêre ligging waar 

onderrig en leer plaasvind in ’n skool-/leeromgewing. Hierdie outeurs wys verder daarop 

dat ’n klaskamer uit drie hoofaspekte bestaan, naamlik die fisieke, die sosiale en die 

instruksionele: 

Die eerste aspek, naamlik die fisieke, sluit die gebou, geraas van buite of binne, 

die beligting, klaskamer, ventilasie, temperatuur, klasgrootte, ensovoorts, in.  

Die tweede aspek, die sosiale, omsluit drie elemente: Die onderwyser, die 

leerders en die groepsdinamika. 

Die laaste aspek, naamlik die instruksionele, behels die mate waartoe die 

onderrig-leer-proses gestruktureer is en tot watter mate materiaal soos hand- en 

werkboeke gebruik word. 

Volgens Ramsey (1991) oefen onderwysers ’n invloed op die sosiale dinamika in 

die klaskamer uit. Hierdie outeur sê verder dat onderwysers ook ’n invloed op die sosiale 

klimaat in die klaskamer het, onder andere deur die daaglikse interaksie met die 

leerders, die ouers, en hulle medewerkers. 
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1.6.3 Skool/Skoolbestuur 
In hierdie studie word die skool as ’n konteks gesien waarvan die doelwit opvoeding en 

opleiding is. In dié konteks is daar egter sekere reëls en regulasies waaraan die leerders 

en skoolbestuur moet voldoen om optimale leer moontlik te maak. Aktiewe leierskap is 

nodig, wat ’n houding van werksetiek behels wat deur professionele gedrag, 

ondersteuningstrukture en goeie beplanning aangevuur word. Die belangrikste rolspelers 

is die skoolbestuurspan, naamlik die skoolhoof, onderwysers, die leerders se 

verteenwoordigende raad, klasmonitors of prefekte, en die skoolbeheerliggaam (Wes-

Kaap Onderwysdepartement (WKOD), 2007). 

In ’n skool is die middelpunt van al die aktiwiteite die leerder, omdat al 

bogenoemde strukture se primêre funksie is om die leerders te ondersteun en van 

kwaliteitonderrig en -opleiding te voorsien (Pretorius & Lemmer, 2004). 

 

1.6.4 Onderwyser en klaskamerpraktyke  

Brearley (2001) definieer ’n onderwyser as ’n persoon wat opgelei is in onderrig – ’n 

vakkundige in die teorie en praktyk van onderrig.  

Die hoofdoel in die klaskamer is onderrig. Leerdergedrag toon dikwels ’n gebrek 

aan insig hierin. Dit is egter die taak van die onderwyser om sy/haar klaskamer sodanig 

binne die raamwerk van die skoolbeleid en ’n positiewe gedragskultuur te bestuur dat 

optimale leer kan plaasvind. Klaskamerpraktyke sluit die onderwyser se liggaamstaal, 

taalgebruik, gedrag en houding teenoor leerders in (Coetzee & Jansen, 2007). 

    
1.6.5 Geweld 

Volgens Ramsey, Gresham en Walker (2004) sluit geweld fisieke en niefisieke geweld 

wat skade, pyn, beserings en vrees tot gevolg het, in. 

 

1.6.5.1 Skoolgeweld 
Skoolgeweld is gewoonlik interpersoonlike geweld – tussen leerders, of deur leerders op 

hulle onderwysers gerig (Henry, 2000). 

 

1.6.6 Dissipline 
Die woord “dissipline” het sy oorsprong in die Latynse woord disco, wat beteken “om te 

leer”, en disciplina verwys na die oordrag van kennis aan leerders. Dissipline beteken 

dus dat opvoeders gesag uitoefen in die beste belang van die leerders, met die klem op 
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die ontwikkeling van selfdissipline, onafhanklikheid en volwassenheid. Dissipline behoort 

te alle tye ferm, konsekwent en positief te wees (WKOD, 2007). 

 
1.6.7 Woede/Woedehantering 
Woede is ’n emosie en nie gedrag nie. ’n Gebeurtenis (sneller) vind plaas, dit steek die 

lont (denke en emosies) aan, en die ontploffing lei daartoe dat die persoon fisieke 

reaksies openbaar (WKOD, 2007).  

Woede is dus normaal en word op een of ander tyd deur almal ervaar. Dit is ons 

instinktiewe en natuurlike veg-of-vlug-respons wanneer ons ’n bedreiging ervaar. 

Wanneer leerders woede-uitbarstings en onbeheerste humeurigheid toon of verbaal 

dreig om gewelddadig te raak, is dit belangrik om dit te probeer verstaan en 

ondersteuning te bied. 

 
1.6.8 Konflik 

Konflik kan omskryf word as meningsverskille van ’n ernstige aard. Dit kan ook ontstaan 

wanneer die optrede van een persoon verhoed dat ’n ander persoon sy doel bereik, of 

na aanleiding van ongevraagde inmenging. Konflik is deel van die alledaagse lewe en 

onvermydelik. Dit is egter nie altyd negatief nie. Dit kan ’n destruktiewe óf konstruktiewe 

uitwerking hê, afhangende van die partye se perspektiewe en 

konflikhanteringsvaardighede (WKOD, 2007).  

 
1.6.9 Emosionele intelligensie 
Volgens Goleman (1995) verwys hierdie term na die mens se vermoë om optimisties te 

wees, goeie interpersoonlike verhoudings te handhaaf, impulsbeheer toe te pas, ander 

se emosies te herken en empaties te reageer, asook die vermoë om ’n mens se eie 

emosies te herken en te beheer. Dit voorspel dus sukses op ’n groot aantal 

lewensgebiede. 

 
1.6.10 Empatie 
Empatie is ’n aspek van EI. Met empatie word bedoel dat ’n persoon begrip vir ’n ander 

se gevoelens en situasie openbaar. Die ontwikkeling van empatie hou verband met ’n 

kind se ontwikkelende selfbewuswording, taal- en kognitiewe vaardighede. Dit beteken 

dat kinders nie net bewus word van ’n ander se situasie nie, maar ook in staat is om 
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hulle besorgdheid te verbaliseer Bretherton, Fritz, Zahn-Waxler en Ridgeway (in Louw et 

al., 1999). 

 

1.6.11 Disfunksionele gedrag 

Disfunksionele gedrag is gedrag wat nie toepaslik is vir die situasie nie en ontwrigting 

veroorsaak. Dit impakteer negatief op reëls, standaarde en doelwitte (Coetzee & Jansen, 

2007).  

 

1.6.12 Emosionele bekwaamheid 
Emosionele bekwaamheid is ’n unieke stel vaardighede (wat houdings en kennis insluit) 

wat ’n mens in staat stel om jou emosionele lewe doeltreffend te bestuur en 

lewensdoelwitte te bereik. Dit sluit emosionele selfbewustheid, empatie, interpersoonlike 

vaardighede, buigsaamheid, strestoleransie, geluk en optimisme in (Coetzee & Jansen, 

2007). 

 
1.6.13 Emosionele kreatiwiteit 
Emosionele kreatiwiteit is die vermoë om jou emosionele vaardighede te gebruik om 

eensgesindheid en innerlike welstand te bewerkstellig (Coetzee & Jansen, 2007). 

 

1.6.14 Interpersoonlike bekwaamheid 
Die voorvoegsel inter beteken “tussen”, “met mekaar” of “wedersyds”, en word gebruik 

om aan te toon dat ’n betrokke saak op die verhouding tussen twee of meer objekte, 

persone, groepe of idees betrekking het. Die term “interpersoonlik” dui dus op ’n 

verhouding wat tussen twee of meer persone bestaan (Plug, Louw, Gouws & Meyer, 

1997). 

’n Vaardigheid word gedefinieer as ’n bestaande bedrewenheid in een of ander 

taak of saak. Voorbeelde is motoriese, kognitiewe en sosiale vaardighede (Plug et al., 

1997). Goeie interpersoonlike vaardighede is ’n aspek van EI. 

 
1.6.15 Sosiale gedrag 
In die konteks van EI is sosiale gedrag die reaksie op en interaksie met ander persone 

as ’n gevolg van die kognitiewe en emosionele aspekte van EI. Dit is ook die balansering 

van die rede en emosionele brein om innerlike harmonie en welstand te bewerk en om 

oop en buigsaam teenoor ander te wees (Coetzee & Jansen, 2007). 
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1.6.16 Sosiale verantwoordelikheid 
Dit is die vermoë om op ’n verantwoordelike en etiese manier op te tree; om om te gee 

vir ander se welstand en ’n sosiale gewete te hê (Coetzee & Jansen, 2007). 

 

1.6.17 Optimisme 
Optimisme is nog ’n aspek van EI. Dit word gedefinieer as hoopvolheid dat die goeie sal 

seëvier (Labuschagne & Eksteen, 1993), en sluit ook positiewe denke in. Hoop is nie ’n 

geloof dat alles perfek sal verloop nie, maar eerder ’n besef dat ’n mens oor die nodige 

vaardighede beskik om sekere gestelde doelwitte te bereik (Goleman, 1996b). 

 

1.6.18 Selfbewustheid 
Dit is ’n vermoë wat, saam met die vermoë om beheer oor jou emosies uit te oefen, ’n 

aspek van EI vorm. Selfbewustheid is ’n bewustheid wat ’n mens oor jou eie gemoed en 

gedagtes het (Goleman, 1995). 

 

1.6.19 Impulsbeheer 
Impulsbeheer is ook ’n aspek van EI. ’n Impuls word gedefinieer as ’n sterk, skielike 

begeerte om tot ’n handeling oor te gaan sonder voorafgaande besinning, of, volgens 

psigoanalise, as ’n drang wat op ’n spesifieke oomblik vanuit die id voortspruit (Plug et 

al., 1997).  

Beheer word gedefinieer as die vermoë om kontrole oor iets uit te oefen 

(Labuschagne & Eksteen, 1993). Impulsbeheer is dus die vermoë om ondeurdagte 

begeertes te beheer. 

 

1.6.20 Lokus van kontrole 
Hierdie persoonlikheidsdimensie verwys na die mate waartoe persone voel dat hulle self 

in beheer van hulle lewens en gedrag is (interne lokus van kontrole), of dat faktore in ’n 

situasie (dit wil sê, buite hulleself) hulle lewens en gedrag bepaal (eksterne lokus van 

kontrole) (Plug et al.,1997). 

 

1.6.21 Emosionele belewing 

Elke persoon gee ’n betekenis aan ’n situasie, en vanweë ’n persoon se betrokkenheid 

by dié betekenisgewing, beleef hy of sy sukses, mislukking, frustrasie, woede of 
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opwinding, wat die kwaliteit van die betekenis bepaal. Volgens Griesel en Jacobs (1991) 

gee ’n persoon se belewing ’n aanduiding van die maniere waarop hy/sy die situasie wat 

hy/sy ervaar, evalueer. Hierdie evaluering vind plaas op ’n kontinuum van aangenaam 

tot onaangenaam en beïnvloed die kwaliteit van die betekenisgewing aan en 

betrokkenheid by die situasie. Vir die doel van hierdie studie word spesifiek na die 

belewing van skoolgeweld verwys. 

 Skoolgebaseerde geweld-intervensies is gebaseer op die beginsel dat EI-onderrig 

leerders bewus sal maak van wat as nietoepaslike gedrag na aanleiding van ’n sekere 

belewing beskou word. EI-intervensiepogings het dit ten doel om leerders met kennis en 

vaardighede toe te rus wat moontlik tot gedragsverandering kan lei, asook tot die 

bemagtiging van leerders (Tutty, 2002). 

 

1.6.22 Skoolgebaseerde ondersteuningstrukture 
Skoolgebaseerde ondersteuningstrukture verwys na strukture/spanne wat by skole 

gevorm word om as ondersteuningsmeganismes vir leerders en onderwysers op 

skoolvlak te dien (Department of Education (DoE), 2005). 

 

1.7 VERLOOP VAN DIE STUDIE 
In hierdie hoofstuk is op die motivering vir hierdie studie gekonsentreer. Die primêre 

navorsingsvraag, asook die sekondêre navorsingsvrae wat daaruit voortvloei, is uitgelig. 

Die doel van die navorsing, die navorsingsmetodes en data-insamelingsmetode is ook 

kortliks uiteengesit. 

 

In Hoofstuk 2, ’n Literatuuroorsig oor skoolgeweld, intervensies en 

skoolbestuurspraktyke, word ’n oorsig gegee oor literatuur wat inligting oor en tendense 

in skoolgeweld en sosiaal-emosionele intervensieprogramme bevat. Die literatuurstudie 

dien as onderbou en vertrekpunt vir beredenering. 

 
Hoofstuk 3, Riglyne vir die gebruik van emosionele intelligensie en leerstrukture, 
verskaf voorgestelde riglyne en vereistes vir die gebruik van EI en alternatiewe 

onderrigmetodes in die klaskamer wat op die literatuur gebaseer is. Hierdie riglyne en 

vereistes verskaf die konseptuele raamwerk vir die empiriese ondersoek. 
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In Hoofstuk 4, Navorsingsraamwerk en teoretiese benadering, word die teoretiese 

paradigma, navorsingsontwerp, -metodes, -prosedures en -tegnieke, asook die 

aanwending van prosedures en tegnieke om data in te samel, beskryf. 

 
Hoofstuk 5, Data-ontleding en literatuurkontrole, konsentreer op die resultate en die 

uitkomste van die ontleding van die waarnemingsvraelyste wat aan die onderwysers en 

leerders gegee is. Die data-ontleding word ook uiteengesit. 

 
Hoofstuk 6, Opsomming, bevindings, aanbevelings, bydraes en tekortkominge, handel 

oor die bevindings en afleidings wat gebaseer is op die resultate in die teoretiese sowel 

die empiriese ondersoek. Daarna word die aanbevelings oor hoe om die geïdentifiseerde 

probleme aan te spreek, uiteengesit. Ten slotte word die bydraes en tekortkominge van 

die studie bespreek. 

 
1.7 SAMEVATTING 
Hierdie studie beoog om ’n profiel van die prioriteitsmisdade in die betrokke skool te 

verskaf, wat as vertrekpunt kan dien vir verdere navorsing deur die Departement van 

Onderwys, wat poog om ’n databasis van geweldvoorvalle in skole saam te stel. Die 

navorsing sal ook aan die skoolbestuur ’n beter idee verskaf van wanneer, hoe en waar 

skoolgeweld voorkom en hulle sodoende in staat stel om konstruktiewe stappe te neem 

om leerders en onderwysers veilig te laat voel. 

Die voorkoming van gewelddadige gedrag in skole kan leerders se sosiale, 

emosionele en opvoedkundige ontwikkeling net tot voordeel strek. Dit hou ook voordele 

vir die skool as ’n mikrokosmos van die gemeenskap, en uiteindelik ook vir die 

gemeenskap self in. In hierdie studie word die impak van skoolbestuurspraktyke op 

leerders se gedrag ondersoek en die bevindings opgeweeg teen dít wat “werk”. Die 

navorsing verskaf die geleentheid om ’n metode te leer wat teen geweld en misdaad in 

die skool gebruik kan word en die emosionele welstand van leerders in skole kan 

bevorder.  
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Hoofstuk 2 
’n Literatuuroorsig oor skoolgeweld, intervensies en 

skoolbestuurspraktyke 
 
 
2.1 INLEIDING 
Volgens Johnson en Johnson (1996) spandeer onderwysers dikwels baie tyd daaraan 

om as bemiddelaar op te tree en konflik tussen leerders op te los. Konflik tussen 

leerders ontlok aggressie, teenstand en gewelddadige gedrag. Hierdie gedrag is nie 

bevorderlik vir die leeromgewing nie en word met latere gedragsprobleme, 

substansmisbruik en swak skoolprestasie geassosieer (Coie, Lochman, Terry & Hyman, 

1992). Durlak (1995) is van mening dat programme wat daarop gemik is om 

beskermende faktore te bevorder en risiko’s te verklein, bevorderlik is vir die bekamping 

van gedragsprobleme. Terwyl aggressiewe en gewelddadige (antisosiale) gedrag met 

skoolprobleme geassosieer word, word pro-sosiale gedrag (byvoorbeeld empatie en 

sosiaal verantwoordelike gedrag) met beter skoolprestasie, portuur-aanvaarding en ’n 

vreedsame skoolomgewing verbind (Wentzel, 1996; Bandura, 1986; Crick & Doge, 1994, 

en Kendall, 1993). Frey, Nolen, Van Schoiack-Edstrom en Hirschstein (2005) postuleer 

dat positiewe en negatiewe sosiale gedrag deur soortgelyke kognitiewe en affektiewe 

prosesse onderlê word. Coie en Dodge (1998) het bevind dat voorskoolse kinders tot dié 

in hulle jong volwasse lewe wat aggressie en pro-sosiale gedrag toon, oorwegend 

stabiel is. Dié bevinding steun Eisenberg, Guthrie, Murphy, Shepard, Cumberland en 

Gustavo (1999) se mening dat vroeë intervensie langtermynvoordele ten opsigte van 

aggressie en antisosiale gedrag by leerders in skole kan inhou. 

Skoolgeweld, wat ’n ernstige probleem in Suid-Afrikaanse skole is, sluit 

geslagsgebaseerde geweld en seksuele misbruik, boelie, haatspraak en bendeverwante 

gedrag in.  

Die Verenigde Nasies se Konvensie oor die Regte van die Kind verseker kinders 

van die reg om in ’n veilige omgewing te leer, maar dít kan slegs gebeur as skole ’n 

beskermende omgewing aan hulle leerders verskaf (CASS, 1999). Die hoofdoel van ’n 

intervensieprogram is: Keer geweld voordat dit voorkom. Hierdie navorsing is 

onderneem om vas te stel of die bestaande skoolgebaseerde intervensieprogram in 

Suid-Afrika inderdaad doeltreffend is. 
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’n Algemene bestuursfout is om te glo dat nuwe strategieë en ontwikkelings 

geïmplementeer kan word sonder dat die organisering van die skool en die se bestuur 

verander. Dissiplineprobleme kom algemeen in skole voor. Sommige skole ondervind 

meer probleme as ander. Die rede waarom sommige skole minder probleme ondervind, 

kan moontlik verband hou met die manier waarop hierdie skole bestuur word. Skole kan 

verskillende benaderings gebruik om dissipline te handhaaf, wat gewoonlik deur die 

skoolhoof, onderwysers en beheerraad bepaal word.  

’n Skoolgebaseerde sosiaal-emosionele intervensieprogram as strategie teen 

geweld is op die beginsel gebaseer dat onderrig bewustheid kan verander, dat kennis en 

onderrigmetodes pro-sosiale gedrag kan bevorder, en dat dit leerders kan bemagtig. Die 

basiese aanname van ’n skoolgebaseerde geweld-intervensieprogram is dat, indien 

geweld aangeleer is, dit weer afgeleer kan word en leerders alternatiewe kan kies wat 

nie geweld insluit nie (Brackett, 2009). 

 

2.2 GEWELD IN SUID-AFRIKAANSE SKOLE 
2.2.1 Geweld in die Suid-Afrikaanse konteks 
Geen doeltreffende strategie om geweld in skole te voorkom, kan ontwerp word sonder 

dat die nalatenskap van apartheid verstaan word nie. Onder dié regime was jong swart 

hoërskoolleerders die barometer van sistematiese marginalisering en magteloosheid. 

Simpson (2001) is van mening dat die onderwysstelsel ontwerp was aan die hand van 

koloniale beheer en doelbewus daarop gemik was om swart hoërskoolleerders vir niks 

meer voor te berei as om houtkappers en waterdraers te word om van diens te wees in 

die welvarende wit-eienaar-industrie nie. Die skole was onderdrukkend; maar ook ’n plek 

van politieke stryd – ’n plek waar jong swart mense kon veg vir hulle rol in die 

gemeenskap. Menige van hierdie jongmense het hulleself probeer bewys deur direk by 

geweld betrokke te wees. Dit was eerbaar om aan die verkeerde kant van die wet te 

staan. Geweld was sosiaal aanvaarbaar in die naam van bevryding. Die helde van toe 

was die jong manne wat ’n wapen gedra en geveg het. Baie van die jongmense wat 

gedurende die oorgang na demokrasie in die strate grootgeword het, het teruggekeer na 

die skool, maar as gevolg van die stadige transformasieproses het min in die skole 

verander. Die swak fasiliteite, ondergekwalifiseerde onderwysers en die onsuksesvolle 

pogings tot rasse-integrasie is kragtige simbole van voortdurende marginalisering. Dit is 

dus allermins verbasend dat geweld voortduur. In die plek van die 
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politiekevryheidsbeweging het gefrustreerde jongmense nou ’n alternatiewe plek van 

behoort en sosiale aanvaarding gevind – kriminele jeugbendes (Vally, 1998). 

Alhoewel post-1994-onderrigwetgewing die beleidsraamwerk opgestel het vir 

volle integrasie in openbareskoolonderrig, beperk sosiale, ekonomiese en demografiese 

struikelblokke die moontlikheid van volle integrasie. Volgens Vally (1998) skrik die 

skoolfooie van die meeste voorheen wit skole byvoorbeeld die meeste swart ouers af, en 

dan moet vervoerkoste nog daarby gereken word. Die feit dat groepsgebiede en 

residensiële onderskeid bestaan, werk steeds stremmend op integrasie in. Desegregasie 

het nie die grootste meerderheid leerders se materiële behoeftes aangespreek nie. Daar 

was ook nie ’n drastiese verandering in rassediskriminasie-patrone by skole nie. 

Die nuwe wetgewing het egter begin om die langtermyngevolge van 

onderrigstratifikasie in Suid-Afrika aan te spreek, alhoewel ’n beperkte gedeelte van 

stedelike swart leerders toegang tot beter skoolfasiliteite het. Vally (1998) is van mening 

dat alhoewel integrasie in skole plaasvind, ’n element van rassediskriminasie behoue 

gebly het. Die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie (South African Human Rights 

Commission (SAHRC), 1999) het ’n studie oor menseregte, vooroordeel, rassekonflik en 

rasse-integrasie in openbare skole onderneem. “Racism, ‘Racial Integration’ and 

Desegregation in South African Public Secondary Schools” is die eerste nasionale studie 

oor rassisme en integrasie in skole. Dié studie het bevestig dat alhoewel desegregasie 

leerders van diverse sosiokulturele agtergronde toegang tot onderrig verleen, hierdie 

skole hoofsaaklik die waardes, behoeftes en aspirasies akkommodeer van die leerders 

uit die rassegroep vir wie die skole oorspronklik opgerig is. Duncan (in Vally, Dolimbisa & 

Porteus, 1999) meen ook dat daar doodeenvoudig van leerders van ander rassegroepe 

verwag word om by die bestaande kultuur van hierdie skole in te val.  

Die rassewaardes en -praktyke van spesifieke gemeenskappe word nog steeds 

in verskeie skole gereflekteer. Hierdie waardes en praktyke is dikwels onmiskenbaar 

chauvinisties en outoritêr. Die studie deur die Menseregtekommissie (SAHRC, 1999) het 

skole gevind wat nie net strydig met konstitusionele regte en basiese menseregte optree 

nie, maar ook met verskeie onderrigwette en -regulasies. Die toelatingsbeleid van ’n 

skool in die Vrystaat stel byvoorbeeld duidelik watter karakter, waardes, kultuur, 

onderrigmedium en outoriteitstruktuur die leerders moet aanvaar en aanhang.  

Onderwyservoorbereiding, -agtergrond en -ondervinding speel ’n bepalende rol in 

integrerende onderrig. Daar het wel integrasie in skole plaasgevind, maar is die 
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onderwysers voorberei om die karakter, waardes, kultuur en die tale van die leerders wat 

nou in hulle klaskamers is, te hanteer?  

Dit is egter nie net in Suid-Afrika nie, maar regoor die wêreld dat daar meer 

dissiplineprobleme in skole is. Volokh en Snell (1998) skryf oor die verskillende 

probleme waarmee skole vandag te kampe het, en vergelyk dit met die probleme wat 

skole in 1940 ondervind het. Uit hierdie vergelyking blyk dit duidelik dat ons tans met 

geheel ander soort probleme te doen het. In hulle studie het onderwysers by openbare 

skole die belangrikste dissiplineprobleme in 1940 en weer in 1990 geïdentifiseer. 

Tabel 2.1 hier onder toon duidelik dat dissiplineprobleme in skole meer krimineel 

en geweld-georiënteerd geword het. 

 
Tabel 2.1: Vergelyking van dissiplineprobleme in skole in 1940 en 1990 

Aangepas uit Volokh & Snell (1998:24) 

Openbare skole: Onderwysers identifiseer die 
hoofdissiplineprobleme 

1940 1990 

● Praat uit beurt ● Dwelmmisbruik 

● Kou kougom ● Alkoholmisbruik 

● Maak geraas ● Swangerskap 

● Hardloop op stoepe ● Selfmoord 

● Loop uit rye ● Verkragting 

● Oortree skooldragreëls ● Diefstal 

● Strooi rommel ● Aanranding 

 

Hierdie navorsing het plaasgevind 14 jaar ná die eerste demokratiese verkiesing in Suid-

Afrika in 1994, wat die apartheidsera tot ’n einde gebring het. ’n Uitgebreide program 

hervormings het begin met die doel om menseregte, gelykheid en sosiale geregtigheid te 

bevorder (Constitution of the Republic of South Africa, Act 108 of 1996). Apartheid en 

kolonialisme het ons egter met ’n nalatenskap van voortdurende ongelykheid wat 

ekonomiese en sosiale omstandighede betref, gelaat. 

Uit bogenoemde bespreking is dit duidelik dat skoolgeweld direk in verband 

gebring kan word met leerders wat ervaar dat hulle geen beheer oor hulle 

omstandighede het nie en dus vanuit ’n verwysingsraamwerk van ’n eksterne lokus van 
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kontrole funksioneer. Die teenoorgestelde is eweneens waar: Leerders wat beheer oor 

hulle omstandighede het, ag dit nie nodig om aggressief te reageer op moeilike 

omstandighede nie omdat hulle innerlike beheer uitoefen (Rotter & Hochreich, 1975). 

Die term “lokus van kontrole” het sy oorsprong by Rotter (1966). Dié teorie 

handel hoofsaaklik oor die interaksie tussen individue en hulle omgewing, asook hulle 

behoefte aan positiewe versterking.  

Die navorser is van mening dat onderwysers as rolmodelle ’n waardevolle rol kan 

speel in die vorming van leerders se lokus van kontrole. Demokratiese 

skoolbestuurspraktyke en EI in die klaskamer kan meebring dat veral leerders wie se 

lokus van kontrole ekstern is as gevolg van sekere gebeure in hulle lewens, dit na ’n 

interne lokus van kontrole kan verander. ’n Leerder met ’n eksterne lokus van kontrole 

sal voel dat hy/sy min beheer het oor wat in sy/haar lewe gebeur. So ’n leerder sal 

byvoorbeeld voel: “Onderwysers gee onregverdig punte, al leer ek hoe hard.” ’n 

Verskuiwing na ’n interne lokus van kontrole sal die leerder laat voel: “Wanneer ek hard 

leer, kry ek goeie punte.” 

Die skool wat aan hierdie studie deelgeneem het, was ’n gegoede Afrikaanse 

hoërskool in die apartheidsera. Tans kom ongeveer 97% van die leerders uit die 

agtergeblewe groep. Die skool se personeelstruktuur het egter onveranderd gebly, en 

die meerderheid onderwysers kom saam met die skool uit die dae van apartheid.  

Volgens die hoof van die betrokke skool is die werkloosheidsvlak onder die 

leerders se ouers hoog. Bendewese, kriminele en huislike geweld, asook 

substansafhanklikheid is ’n bekommernis in die woonbuurt. Glaser (2000) assosieer 

bendevorming in Suid-Afrika se stedelike gemeenskappe met armoede en werkloosheid, 

asook die veranderende patrone in die gesinslewe en sosialisering wat deur 

verstedeliking veroorsaak word. Volgens Dixon en Johns (2001) is veral jong seuns met 

swak ekonomiese vooruitsigte weens die impak van post-apartheid, globalisering en 

neoliberalisme op die ekonomie, meer geneig tot bendelewenstyle.  

Luyt en Foster (2001) sê deur hipermanlike aktiwiteite word krag, sukses en 

beheer gedemonstreer en dat dít is waarna jong seuns in ongemagtigde omstandighede 

strewe. Morrell (2001) noem dat die geskiedenis van Suid-Afrika verskeie vorms van 

manlike geweld nagelaat het wat nie net die land se onstuimige verlede weerspieël nie, 

maar moontlik ook die oorsaak van die onstuimige verlede was. Morrell (2005) se 

navorsing het bewys dat hegemoniese manlikheid – ’n vorm van manlikheid waardeur 

sommige mans mag oor ander mans en vroue uitoefen – in Suid-Afrika se geskiedenis ’n 
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noodwendige gevolg van geweld is. Hierdie outeur sê dat alhoewel daar bewys is dat 

manlike praktyke tog verander het in post-apartheid-Suid-Afrika, die verandering ongelyk 

was, en dat die deurlopende ekonomiese ongelykheid verandering kan verhinder, asook 

geweld kan bevorder. In hierdie konteks kan kinders vasgevang word in praktyke van 

manlike geweld. Connell (2002:84) stel dit soos volg: “… whatever ideology prevails in 

the gender order, children grow up in its shadow. They may not embrace it, but they 

cannot forget it.” 

’n Studie wat deur O’Keefe (1997) onderneem is, toon dat seuns aan ernstiger 

gemeenskaps- en skoolgeweld as dogters blootgestel word. Volgens Africa (2006) word 

seuns anders as dogters grootgemaak en aangemoedig om hardekoejawels te wees en 

dikwels juis nie teen geweld beskerm nie. 

Geweld het ’n invloed op die manier waarop kinders hulle subjektiwiteit vorm, 

daarom is die implementering van ’n skoolgebaseerde sosiaal-emosionele 

intervensieprogram as strategie teen geweld dan ook die sentrale tema van hierdie 

studie. Daar word ook geargumenteer dat die manier waarop ’n skool bestuur word, tot 

geweld by die skool kan bydra. ’n Demokratiese skoolomgewing behels fundamentele 

verandering in die skoolbestuur: 

The ultimate power to change is … and has always been … in the heads, 

hands and hearts of the educators who work in the schools (Sirotnik & 

Clark, 1988:1).  

 

Leach (2006) sê dat skole, wat dikwels ’n milieu vir geweld skep, juis plekke is waar 

kinders veilig behoort te voel. Volgens O’Keefe (1997) is daar ’n verband tussen skool- 

en gemeenskapsgeweld: Die meeste kinders gaan skool in die omgewing waar hulle 

woon, dus word kinders wat in ’n omgewing woon waar geweld aan die orde van die dag 

is, heel waarskynlik aan meer geweld by die skool blootgestel as kinders wat in ’n veilige 

omgewing woon. Farrell et al. (2006) is van mening dat skole oor die potensiaal beskik 

om positiewe gedrag onder jongmense te bevorder, aangesien die skoolomgewing ’n 

belangrike konteks vir sosiale ontwikkeling voorsien deur middel van interaksie met 

vriende en onderwysers. 

 

2.2.2 Definisie van geweld 

Volgens Scheper-Hughes en Bourgois (2004:48) is geweld ’n “slippery concept” wat 

moeilik is om te definieer, en word klem geplaas op die fisieke, maar die sosiale konteks 
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daarvan geïgnoreer. Die Wêreldgesondheidsorganisasie (World Health Organisation 

(WHO), 2002:854) se definisie beklemtoon die fisieke sowel as die sielkundige 

dimensies: 

… the intentional use of physical force or power, threatened or actual, 

against oneself, another person, or against a group or community, that either 

results in, or has a high likelihood of resulting in, injury, death, psychological 

harm, maldevelopment or deprivation.  

 

As ’n mens na geweld as ’n kontinuum kyk, wat “uiterste” geweld soos moord, 

verkragting en skietery, asook “alledaagse geweld” soos speelgrond-onderonsies en 

fisieke straf insluit, omvat dit ’n groot reeks interaksies en vorms (Kelly, 1988).  

 

2.2.3 Wat is skoolgeweld? 
Daar word die afgelope 14 jaar baie aandag aan die probleem van skoolgeweld gegee, 

en daar is ’n groter aantal pogings wat op die voorkoming daarvan gerig is. Een van die 

grootste uitdagings rondom skoolgeweld is moontlik om die term te definieer. ’n 

Probleem wat goed gedefinieer is, is halfpad opgelos, maar ’n probleem wat swak 

gedefinieer is, is bestem om voort te duur. Die beeld wat die media van skoolgeweld 

voorhou, skep dikwels die indruk dat dit slegs verbind word aan vuurwapens en 

skietinsidente by ’n skool. Onlangse data toon dat die besit van wapens onder swart 

Amerikaanse adolessente hoogs waarskynlik is (Lane et al., 2004). Ongeveer 17,1% 

Amerikaanse adolessente en 17,8% Suid-Afrikaanse leerders besit ’n wapen 

(Department of Health (DoH), 2003; Grunbaum, Kann, Kinchen, Ross, Hawkins, Lowry, 

Harris, Mc Manus, Chyen & Collins, 2004). In die geval van aggressiewe gedrag by die 

skool het 6,1% Amerikaanse teenoor 9,2% Suid-Afrikaanse adolessente ’n wapen gehad 

(DoH, 2003; Grunbaum et al., 2004). Daane (2003) meen dat adolessente dit nie moeilik 

vind om ’n vuurwapen in die hande te kry nie. Volgens hierdie outeur is die algemeenste 

metodes om wapens in die hande te kry, van familie, vriende en straatbronne. Dogters 

besit meer dikwels ’n mes as ’n vuurwapen (Lane et al., 2004). Volgens die Center for 

the Prevention of School Violence (CPSV) (2002) is dit belangrik om te verstaan dat 

skoolgeweld meer as net skietvoorvalle behels. Baie insidente wat vuurwapengeweld 

insluit, is in werklikheid ’n refleksie van die kulminasie van ander insidente wat opgebou 

het tot dié wat vuurwapens insluit. 
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Skoolgeweld kan soos volg gedefinieer word: 

Any behaviour that violates a school’s educational mission or climate of 

respect or jeopardizes the intent of the school to be free of aggression 

against persons or property, drugs, weapons, disruptions, and disorder 

(CPSV, 2002:2). 

 

Bogenoemde definisie word deur die Nasionale Kriminelereg-verwysingsdiens erken en 

is gebaseer op inligting wat deurlopend oor skoolgeweld gegenereer word. Hierdie 

definisie is op die voorkoming van skoolgeweld in die Verenigde State gerig. Dit poog 

om die bewustheid te skep dat daar verskeie vorms van skoolgeweld bestaan, en dat 

indien dit slegs in terme van vuurwapen- en skietinsidente gedefinieer sou word, die 

probleem van skoolgeweld daarom bestem is om voort te duur.  

Die CPSV (2002) se definisie maak grootliks aanspraak op die 

“geweldkontinuum” en neem voorafgaande gedrag wat as aanleidend tot meer 

gewelddadige gedrag geïdentifiseer is, in ag. Hierdie gedrag sluit beledigings, afkraking, 

haatspraak, dreigemente, boelie en rondstamp in. Soos een tipe gedrag tot ’n ander lei, 

verhoog die vlak van geweld van bakleiery, seksuele teistering, diefstal, die gebruik van 

drank en dwelms, die gebruik van wapens, vandalisme, haat, bendebetrokkenheid, die 

aanhou van gyselaars en verkragting, tot moord en selfmoord, wat die einde van die 

kontinuum is. Alhoewel die volgorde van die gedrag op die kontinuum volgens mense se 

sienings kan verskil, wil dit tog voorkom of die geweld oor tyd meer gewelddadig word – 

nadat alles met matige gedragsprobleme begin het. 

Pepler en Craig (2000) stel die kontinuum van aggressiewe gedrag soos volg 

voor:  

 
Tabel 2.2: Die kontinuum van aggressiewe gedrag 

Aangepas uit Pepler en Craig (2000:5) 
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Die kontinuum van aggressiewe gedrag is dan ook die rede waarom die definisie van 

skoolgeweld klem lê op enige gedrag wat inbreuk maak op ’n skool se onderrigdoelwitte 

of klimaat van respek. 

Pogings om skoolgeweld te voorkom, moet dus ook matige gedragsprobleme 

aanspreek en nie net daarop gerig wees om die skoolomgewing te beveilig deur dit 

wapenvry te maak nie. Om ’n skoolskietery te voorkom, moet daar begin word deur die 

gedrag van kinders wat mekaar op die speelgrond afkraak en beledig, aan te spreek. Dit 

beteken ook dat enige vorm van boelie nie toegelaat moet word nie. Enige 

intervensiepoging moet besondere aandag aan albei hierdie tipes gedrag ook gee. 

Kortom beteken dit dus dat alle skoolgeweld-intervensiepogings op ’n breër definisie en 

grondige begrip van wat skoolgeweld alles omvat, moet konsentreer. 

Matthews, Griggs en Caine (1999) is van mening dat alhoewel geweld-insidente 

gereeld in kinders se lewens voorkom, dit nie ’n ongevoeligmaking of ’n uitwerking van 

gevoelloosheid op kinders het nie. Volgens hierdie outeurs word daar soms aanvaar dat 

geweld ’n normale deel van kinders se lewens vorm en word geweld daarom ’n 

aanvaarbare manier van lewe. Kinders maak inderwaarheid op ’n komplekse manier sin 

van geweld, en die oorheersende emosies is bangheid, weersin en magteloosheid.  

Volgens Morojele, Brook, Pahl, en Brook (2006) is daar sedert die eerste 

demokratiese verkiesing in Suid-Afrika in 1994 ’n afname in politieke geweld, maar het 

gewapende, seksuele, huishoudelike en bendegeweld aan die orde van die dag geword. 

Volgens die Departement van Gesondheid (DoH, 2003) behoort 4,2% Suid-Afrikaanse 

adolessente (graad 8-11) aan een of ander bende. Africa (2006) meen dat meer jonger 

as ouer adolessente aan bendes behoort, moontlik omdat bendes veiligheid en 

beskerming aan blootgestelde kinders bied. Die voormalige minister van veiligheid en 

sekuriteit, Charles Nqakula, het in ’n persverklaring bekend gemaak dat kinders se 

bydrae tot misdaad baie groot is (Steenkamp, 2008). Die volgende skokkende feite kom 

in die berig voor: 

• Die topses misdade wat deur kinders gepleeg word, is moord, verkragting, 

ernstige aanranding, gewapende roof, huisbraak en diefstal. 

• Tans dien 80 kinders, onder wie vyf meisies, vonnisse vir moord uit. 

• Ongeveer 115 seuns dien tronkstraf vir verkragting uit. 

• Altesaam 178 kinders is verhoorafwagtend op aanklag van verkragting. 
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2.3 ONDERLIGGENDE GEWELD IN SKOLE VANDAG 
Bisseker (2003) is van mening dat dit onmoontlik is om die situasie in skole te verbeter 

sonder funksionele onderwysdepartemente op nasionale sowel as provinsiale vlak. Die 

Departement van Onderwys het ’n aantal stappe onderneem om die hoë vlakke van 

geweld in ons skole aan te spreek, maar tot dusver nie daarin geslaag om met ’n 

strategie wat resultate lewer, vorendag te kom nie. 

Die voormalige minister van onderwys, Nadeli Pandor, het op 12 Februarie 2008 

’n skooleed voorgestel wat soos volg lui: 

We the youth of South Africa, recognising the injustices of our past, honour 

those who sufferd and sacrificed for justice and freedom. 

We will respect and protect the dignity of each person, and stand up 

for justice. 

We sincerely declare that we shall uphold the rights and values of our 

Constitution and promise to act in accordance with the duities and 

responsibilities that flow from these rights (News24, 2008). 

 

Pandor het op ’n mediakonferensie in Kaapstad gesê: “We should develop an oath that 

will be recited by learners in their morning school assemblies, as well as a Youth Pledge 

extolling the virtues of humane conduct and human solidarity among all South Africans” 

(News24, 2008).  

Die instelling van so ’n eed het ’n debat vanuit alle oorde ontlok. Van politieke 

partye en burgerregtebewegings tot individue het hulle teenkanting teen die plan te 

kenne gegee. Daar is beweer dat dié eed die nasie verder sou verdeel en nie sosiale 

samehorigheid sou bewerk, soos wat die bedoeling was nie (Makhwanazi, 2008).  

Alhoewel daar dus heelwat pogings aangewend is om geweld in skole aan te 

spreek, het dit min resultate opgelewer. Ondanks die groot bedrae geld en baie tyd en 

personeel wat vir hierdie pogings gebruik word, is daar ’n hoër skaal en vlak van geweld 

in ons skole. Dit is duidelik dat ’n ander benadering nodig is. Dit is dan ook die oogmerk 

van hierdie navorsing om basiese riglyne daar te stel waarvolgens skole ’n 

dissiplinestruktuur kan opbou en in stand kan hou. Daar word veral gekonsentreer op die 

daarstelling van ’n gedragskode en die handhawing daarvan op alle vlakke – vanaf die 

skoolbestuurspan tot in die klaskamer.  

Die navorsing laat ruimte vir verdere ontwikkeling deur die skool self, asook die 

byvoeging van ander belangrike inligting. Die navorser wil skoolbesture aanmoedig om 
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te konsentreer op die verandering van ’n beheer-en-straf-benadering na ’n benadering 

van positiewe gedragsondersteuning, wat ’n emosioneel ondersteunende omgewing in 

die klaskamer sal bevorder. Die rol van die onderwyser is nie net tot die verskaffing van 

intellektuele ondersteuning aan leerders beperk nie. 

 

2.3.1 Identifisering van voorafgaande gedrag  
Volgens Herrenkohl, Maguin, Hill, Hawkins, Abott en Catalano (2000) is antisosiale 

gedrag en hiperaktiwiteit by tienjarige kinders in die besonder ’n sterk voorspeller van 

gewelddadige gedrag later in die kind se lewe. Volgens Farrell et al. (2006) is daar 

gedurende adolessensie twee stressors wat met gewelddadige gedragspatrone verbind 

kan word: 

• beledigings deur die portuurgroep en  

• waarneembare onregverdigheid wat stresvolle interaksies met onderwysers 

behels.  

 

Volgens Farrell et al. (2006) toon jongmense wat hierdie probleemsituasies ondervind 

hoër vlakke van depressie en angs, en laer vlakke van selfvertroue en sosiale 

aanvaarding.  

 

2.3.2 Faktore wat geweld aanwakker 
2.3.2.1 Boeliegedrag 
Boeliegedrag het negatiewe gevolge vir die slagoffer sowel as die boelie. Patterson, 

Capaldi en Bank (1991) is van mening dat ’n boelie se aggressiewe gedrag ’n groot 

impak op ander kinders het. Kinders vind boeliegedrag afstootlik, met die gevolg dat 

hulle die aggressiewe kind verwerp of probeer vermy. Volgens Garrett (2003) beïnvloed 

boelies die sosiale omgewing van ’n skool deur ’n atmosfeer van vrees onder leerders te 

skep. Die leerders se vermoë om te leer word belemmer, en die gevolg is dat die 

leerders meer antisosiale gedrag begin toon.  

Plug et al. (1997) sê antisosiale gedrag verwys na enige gedrag wat nadelig of 

skadelik vir die gemeenskap is, byvoorbeeld misdaad. Walker, Ramsey en Gresham 

(2004) meen aggressiewe gedrag en afknouery is albei vorms van antisosiale gedrag. 

Olweus (1993) is ook van mening dat afknouery ’n komponent van ’n antisosiale 

gedragspatroon is. Sullivan (2000) wys daarop dat alhoewel boeliegedrag antisosiaal is, 

dit nog nie kriminele gedrag is nie.  
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Walker et al. (2004) onderskei tussen twee tipes antisosiale gedrag, naamlik 

koverte en overte antisosiale gedrag. Koverte antisosiale gedrag word gerig op 

byvoorbeeld die beskadiging van eiendom, vandalisme, diefstal en brandstigting. In 

teenstelling daarmee is overte antisosiale gedrag op ander persone gerig en neem dit 

die vorm aan van byvoorbeeld viktimisering, die konfrontering van ander, aggressiewe 

gedrag teenoor ander en die gebruik van dwang om hulle sin te kry. Volgens Walker et 

al. (2004) is mense sosiale wesens en gaan min mense deur die lewe sonder om een of 

ander tyd ’n vorm van antisosiale gedrag te toon. 

Volgens Engels (2006) kom boeliegedrag in alle skole, binne alle 

ouderdomsgroepe, nasionaliteite, kulture, by alle rasse en onder albei geslagte voor. 

Hierdie outeur meen skole is ’n sosiale omgewing wat saamgestel word uit kinders 

vanuit verskeie kontekste, waarin agtergrond en opvoedingstyle dikwels verskil. ’n Kind 

kom skool toe met aangeleerde gedrag, wat vooroordeel, aggressie, konflik en 

emosionele probleme kan insluit. Hierdie aspekte kan aanleiding gee tot konflik, asook 

boeliegedrag.  

Hazler (1996) meen dat geen kind immuun is teen afknouery nie. Dié outeur 

bevestig O’Keefe (1997) se mening dat die gevaar om ’n slagoffer van afknouery te 

word, groter is in ’n skool waar die omliggende omgewing deur aggressiwiteit en 

gewelddadigheid gekenmerk word. Onderwysers kan ook skuldig wees aan 

boeliegedrag, maar wat hier ter sake is, is boeliegedrag tussen leerders.  

Volgens Vally (2005) is boelie ’n doelbewuste aksie van aggressie of manipulasie 

deur een of meer persone teenoor ’n ander persoon of persone. Boelie is die misbruik 

van mag deur die persoon wat die gedrag openbaar. Sullivan (2000) verduidelik dat 

boelies byvoorbeeld mag daaruit verkry om een kind voor ander te boelie. Boeliegedrag 

hou dus tot ’n mate verband met lyfstraf en sielkundige straf.  

Volgens Walker et al. (2004) kan boeliegedrag verskeie vorms aanneem, wat op 

’n direkte of indirekte wyse aan die slagoffer getoon kan word. Fisieke kontak, 

dreigemente en intimidasie is direkte vorms van afknouery. Indirekte afknouery is ’n 

subtiele vorm van afknouery en sluit die maak van gebare, verbale afknouery, 

kwaadpratery, sosiale isolasie, die doelbewuste uitsluiting van persone by 

groepsaktiwiteite en die skaad van iemand se reputasie in.  

Volgens Sullivan (2000) kan boeliegedrag ook op sekere kinders gerig word, 

soos byvoorbeeld wanneer rassisme en boeliegedrag mekaar ontmoet. Rassistiese 

afknouery is gewoonlik gerig op persone wat deel van ’n minderheidsgroep uitmaak. 
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Seksuele-oriëntasie-afknouery word weer op persone gerig as gevolg van hulle seksuele 

oriëntasie, byvoorbeeld ’n homoseksuele oriëntasie. Volgens Fried en Fried (2003) is 

homofobiese opmerkings, soos “moffie” en “fag”, ’n nuwe dimensie van boeliegedrag wat 

deesdae algemeen onder seuns voorkom. Hierdie outeurs is van mening dat fisieke 

bakleiery nie meer onder seuns geduld word nie, en dat wanneer bakleiery opgemerk 

word, daar vinnig tussenbeide getree word, met die gevolg dat daar op ander wyses aan 

die aggressie uiting gegee word, soos deur verbale seksuele afknouery.  

’n Ander vorm van boelie wat deesdae toeneem, is kuberboelie (“cyber-bullying”). 

In ’n aktuele artikel in Vrouekeur vertel ’n ma van haar dogter wat selfoonboodskappe 

ontvang het waarin sy name genoem is deur ’n jaloerse medeleerder (De Vente, 2008). 

In Rapport is berig oor ’n voorval waarin ’n graad 9-leerder deur ’n klasmaat bewusteloos 

geslaan is. ’n Medeleerder het die hele voorval op selfoonvideo vasgelê en onder 

skoolmaats versprei (Steenkamp, 2008). Dit is dus duidelik dat leerders deesdae ook 

tegnologie gebruik om mekaar te teister en te boelie. Uit media-artikels blyk dit verder 

dat kuberboelie in dreigemente van geweld of ongewenste seksuele toenadering 

ontaard.  

Kinders van albei geslagte kan boelies wees. Olweus (1993) is van mening dat 

die gebruik van direkte boeliegedrag, soos om te slaan en te skop, meer algemeen is 

onder seuns. Seuns wat fisiek sterk is, is gewilder as seuns wat fisiek swak is. Volgens 

Olweus (1993) is gewildheid ook geneig om die risiko dat ’n seun geboelie sal word, te 

verlaag. Fisieke krag gee ook aan ’n seun die moed om vir homself teen ander op te 

staan. 

Meisies is meer tot subtiele en indirekte vorms van boeliegedrag geneig. Fried en 

Fried (2003) meen dat meisies van kleins af geleer word dat dit onaanvaarbaar is om 

aggressie direk of fisiek uit te druk. Meisies gebruik dus nie geweld om konflik op te los 

nie, maar sal mekaar eerder verstoot en van verbale katterigheid en emosionele 

boeliegedrag gebruik maak. Volgens Fried en Fried (2003) verwys sommige navorsers 

daarna as relasionele aggressie. Engels (2006) sê dat sosiale verhoudings dan as ’n 

wapen gebruik word, byvoorbeeld wanneer die groep maats nie vir die slagoffer plek 

maak om by hulle te sit nie.  

Bezuidenhout en Joubert (2003) dui die verskillende vorms van boeliegedrag en 

die direkte en indirekte wyses waarop dit manifesteer, soos volg aan: 
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Tabel 2.3: Verskillende vorms van boeliegedrag en hoe dit manifesteer 
Aangepas uit Bezuidenhout en Joubert (2003:36) 

Boeliegedrag Direkte 
aksies 

Indirekte aksies 

Fisieke 
misbruik 

Slaan 

Boks 

Skop 

Stamp 

Stoot 

Byt 

Knyp 

Spoeg  

Trek hare 

Skiet 

Steek 

Moedig ander leerders aan om die slagoffer aan te 

val of seer te maak. 

Verbale 
misbruik 

Tergery 

Beledigings 

Name noem 

Moedig ander leerders aan om die slagoffer te 

beledig of te terg. Dit sluit ook die verspreiding van 

kwaadwillige stories in. 

Relasionele 
misbruik 

Dreigemente Die slagoffer word opsetlik by groepsaktiwiteite 

uitgesluit. 

Emosionele 
misbruik 

Terrorisering 

Vernedering 

Korrupsie 

Moedig ander leerders aan om die slagoffer te 

verneder of te terroriseer. 

Seksuele 
misbruik 

Aanraking 

Penetrasie 

Teistering 

Die boelie verwys deurentyd na seksuele dade, of 

vertel deurentyd grappe wat seksueel van aard is. 

 
Kinders word nie boelies gebore nie, maar wórd boelies as gevolg van hulle 

lewenservarings. Walker et al. (2004) is van mening dat ’n kind wat ander afknou se 

destruktiewe gedragspatroon oor ’n lang tydperk aangeleer en ontwikkel word as gevolg 

van blootstelling aan situasies waartydens aggressie in sosiale interaksie gebruik word. 

Volgens Olweus (1993) is daar drie moontlike sielkundige redes wat die oorsprong van 

boeliegedrag kan wees: 
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• Die boelie toon ’n behoefte aan mag en dominansie. 

• Die boelie se opvoeding dra by tot die ontwikkeling van ’n gevoel van 

vyandigheid teenoor sy/haar omgewing. Hierdie gevoel het tot gevolg dat 

hy/sy ander seermaak en bevrediging daaruit put. 

• Die boelie trek voordeel uit sy afknouerige gedrag, soos wanneer hy/sy die 

slagoffers verplig om hulle toebroodjies, lekkers of geld aan hom/haar te 

gee. 

 

Olweus (1993) beweer dat kinders wat geneig is om te boelie, meer aggressiwiteit 

teenoor ander kinders, ouers, onderwysers en volwassenes toon. Walker et al. (2004) is 

van mening dat boeliegedrag moontlik begin, en ontwikkel, deur kinders kwaadwillig te 

terg en uit te lok.  

Boeliegedrag word dikwels nie deur die skool of onderwysers aangespreek nie 

omrede dit as terg gesien word. Die kind wat boeliegedrag openbaar, kan ook sê dat hy 

of sy net “geterg” het. Volgens Fried en Fried (2003) word ’n tergery en boeliegedrag 

soms inderdaad as sinonieme beskou en is dit daarom belangrik om die verskille tussen 

die twee uit te lig. Die volgende tabel dui die verskil tussen terg en boelie duidelik aan.  

 

Tabel 2.4: Die verskil tussen terg en boelie  
Aangepas uit Vally (2005:5) 

Terg Boelie 

Om spot te dryf met iemand op ’n 

goeie, humoristiese manier. 

Terg kan handuit ruk en oorgaan in boelie. 

Word gewoonlik gedoen deur iemand 

wat omgee. 

Is eensydig (daar word altyd met dieselfde 

persoon gespot). 

Elkeen kry ’n beurt om te terg 

(self/ander). 

Boelies wil hulle mag bewys deur ander seer 

te maak, hulle goed af te neem of hulle dinge 

te laat doen wat hulle nie wil doen nie. 

As die slagoffer ontsteld en 

seergemaak voel, sal die terggees 

ophou omdat hy/sy nie regtig bedoel 

om iemand seer te maak nie. 

Boelies hou nie op nie. Hulle put genot daaruit 

om ander te spot en te domineer, selfs al toon 

die slagoffer tekens van angs en verleentheid. 
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Dit is ook belangrik om die slagoffers van boeliegedrag te bespreek. Volgens Engels 

(2006) word die term “slagoffer” in resente bronne vervang met “teiken”. Orpinas en 

Home (2006) sê die rede hiervoor is dat “slagoffer” magteloosheid impliseer. Volgens 

Engels (2006) kan die gebruik van die woord “teiken” beteken dat die slagoffer wel die 

aanslag sal oorleef en dus ’n sogenaamde “survivor” kan wees. 

Smith en Sprague (in Walker et al., 2004) is van mening dat die slagoffers van 

afknouery in twee groepe verdeel kan word: 

• Passiewe, onderdanige slagoffers: Hierdie slagoffers tree gewoonlik 

onderdanig en vermydend teenoor die boelie op, en op dié manier word die 

boelie se gedrag versterk. 

• Uitdagende slagoffers: Dit is slagoffers wat aggressief en tergend teenoor die 

boelie optree, en as gevolg van hulle emosionele reaksies ook daartoe bydra 

dat die boelie se gedrag versterk word. 

 

Osler en Vincent (2003) wys daarop dat kinders unieke wesens is en elke kind afknouery 

daarom anders sal ervaar. Afknouery wat deur een kind as baie erg ervaar word, word 

dus dalk nie as so erg deur ’n ander ervaar nie. 

Engels (2006) is van mening dat toeskouergedrag net so belangrik is, aangesien 

dit dikwels as motivering vir die afknouer of boelie dien om sy gedrag te staak of 

daarmee voort te gaan. Fried en Fried (2003:42-43) onderskei tussen ses tipes 

toeskouers: 

• Onaktiewe toeskouers – is bewus van boeliesituasies, maar probeer dit 

vermy en onderdruk hulle gevoelens daaromtrent. 

• Ontstelde toeskouers – word kwaad vir die slagoffers wat nie die 

boeliegedrag deflekteer nie en gevolglik veroorsaak dat hulle moet toekyk. 

• Beangste toeskouers – hou nie daarvan as hulle klasmaats seergemaak 

word nie, maar hulle is bang om tussenbeide te tree. Hulle is eerder op 

selfbeskerming ingestel, of sal vlug. 

• Hulpvaardige toeskouers – sal intree en die boeliery probeer staak deur die 

kind wat boelie, aan te spreek; gevolglik neem die afknouery af. 

• Medepligtige toeskouers - veroorsaak die grootste skade. Hulle snoer kragte 

met die boelie en lag saam met die boelie vir die slagoffer. Hiermee hou 

hulle die boeliegedrag in stand. 
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• Voyeur-toeskouers – put sadistiese genot uit die waarneming van 

afknouery. Hulle het dikwels dieselfde gedragskenmerke as die boelie, maar 

weerhou hulle van persoonlike optrede omrede faktore soos dissipline en 

strafmaatreëls.  

 

Die onlangse skokkende voorval by die Krugerdorpse skool waar ’n graad 12-leerder ’n 

16-jarige graad 9-medeleerder met ’n swaard doodgesteek het, was ’n geval van ’n seun 

wat gespot en geboelie is, en toe moor hy. Hy het kort nadat iets in hom geknak en hy sy 

aanval glo in die naam van Satan geloods het, ’n verklaring by die polisie afgelê en gesê 

hy is sy hele lewe lank geboelie en hy wou nou die “macho ou” wees. Dit blyk dat hierdie 

seun met emosionele pyn in hom rondgeloop het. Hy het ’n pad van verwerping, 

vernedering en afkraking geloop omdat hy klein en fyn is en almal hom beledig het 

(Blaauw, Booyens & Pieters, 2008). Die seun se ouers het tydens ’n media-onderhoud 

gesê dat hy gereeld in sy vormingsjare afgeknou is as gevolg van sy liggaamsbou. Waar 

hulle kon, het hulle vir hom opgestaan, en die betrokke boelies ook by geleentheid 

aangespreek, maar hulle het dit ook as deel van die lewe aanvaar. Hulle het nooit besef 

wat die werklike impak van die fisieke en emosionele aftakeling op hom was nie 

(Swaard-seun se ouers, 2008). 

Presies hoe groot die omvang van boeliery in skole is, het aan die lig begin kom 

nadat ’n webwerf daarvoor begin is. Shamos, ’n berader en voormalige projekbestuurder 

by die Suid-Afrikaanse Depressie- en Angsondersteuningsgroep, het ’n webwerf vir 

jongmense wat deur boelies geteister word, geskep. Hierdie webwerf 

(www.respectme.co.za) het ten tye van die skrywe van hierdie verhandeling 57 000 

besoekers sedert 15 April 2008 gehad. Shamos sê sy ontvang e-posse van kinders en 

ouers wat raadop is. Een seun wat geboelie is, het selfs laat blyk dat hy “begrip” het vir 

die seun van Krugersdorp wat ’n medeleerder met ’n swaard vermoor het (Van den 

Berg, 2009). 

Boeliegedrag is ’n komponent van ’n antisosiale gedragspatroon wat tot geweld 

en kriminaliteit onder jongmense kan lei as dit nie vroegtydig aangespreek word nie. ’n 

Skool se beleid oor boelie moet saam met leerders, onderwysers en ouers opgestel 

word en deel van die skoolgedragskode vorm.  

Die Departement van Onderwys het “Signposts for Safe Schools” (2002) 

saamgestel, waarin die voorkoming van boeliegedrag as ’n kern- skoolgebaseerde 

strategie bespreek word. Hierdie departement plaas ’n verpligting op skoolbestuursrade 
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en opvoeders om te verseker dat boeliegedrag in skole aangespreek word. Die volgende 

met betrekking tot die voorkoming van boeliegedrag word van skole vereis: 

• Klasreëls moet in kort en konkrete terme ’n duidelike riglyn vir aanvaarbare 

gedrag bied. 

• Die klasreëls moet bevat dat boeliegedrag onaanvaarbaar is, dat leerders 

die slagoffers van boeliegedrag sal ondersteun, en dat die klas as ’n 

eenheid sal saamwerk. 

• Daar moet deurlopend op die ontwikkeling van sosiale vaardighede by 

leerders gekonsentreer word. 

• In die voorkoming van boeliegedrag moet ’n balans gehandhaaf word 

tussen voorskrifte en gevolge. 

• Alle leerders wat hulleself aan boeliegedrag skuldig maak, moet tot 

verantwoording geroep word. Dit sal ’n duidelike boodskap uitstuur dat 

boeliegedrag nie geduld sal word nie. 

• Dit is egter belangrik dat die klem nie soseer op straf moet val nie, maar dat 

dit eerder die verandering van gedrag en ingesteldheid ten doel moet hê. 

Om die boelie byvoorbeeld vir twee dae te skors, bied hom/haar die 

geleentheid om TV te kyk, maar doen niks om die gedrag te verander nie. 

 

2.3.2.2 Armoede en bevolkingsdigtheid in stede 
Volgens Barbarin en Richter (2001) is die ekonomiese ongelykheid wat deur apartheid 

meegebring is, nog steeds die kernprobleem van geweld in Suid-Afrika en moet enige 

poging om geweld te verminder, ook die ekonomiese ongelykheid in die land aanspreek. 

So belowend as wat ’n geweld-intervensieprogram mag wees – dit kan nie suksesvol 

wees as daar nie wydverspreide ekonomiese transformasie plaasvind nie. Met die 

beëindiging van apartheid was daar ’n instroming in stede, wat beteken het dat baie van 

die nuwe stadsinwoners probleme ondervind het om werk en behuising te bekom. 

Omdat die betrokke gemeenskappe nie oplossings kon bied nie, het sommige self plan 

gemaak en vir hulle huise in oop ruimtes opgerig. So het plakkerskampe ontstaan. 

Vanuit ’n ekologiese perspektief is bevolkingsdigtheid ’n rede vir gedurige konflik 

tussen mense, enersyds weens die aggressie wat ontstaan wanneer baie mense 

saamlewe en daar minder doeltreffende norme bestaan, en andersyds omrede 

onbeplande stedelike groei misdaadgebiede kan laat ontstaan wat maklik deur 

misdadigers beheer kan word en nie doeltreffend deur die polisie gemonitor kan word 



35 
 

nie. Die stadige transformasieproses ná 1994 het mense se gevoel dat daar ’n beter 

lewe op hulle wag, vervang met ’n bitter emosie van “ons is nou slegter daaraan toe”, 

ondanks die regering se pogings om ekonomiese huise op te rig en water en elektrisiteit 

te voorsien. Die hoër skaal en vlak van geweld kan dus verband hou met die 

transformasieproses. Die vlak van armoede het nie drasties verander nie, maar daar is 

’n groter bewustheid van die ekonomiese ongelykheid. Die verbeteringe in die 

onderwysstelsel verteenwoordig nie beter geleenthede vir jongmense om werk te bekom 

of hoër sosiale aansien te verkry nie. Vally (1998) sê tereg die hoë vlak van geweld in 

ons skole reflekteer ’n gekompliseerde kombinasie van die land se geskiedenis en 

huidige stressors op individuele, skool- en gemeenskapsvlak, binne ’n gemeenskap wat 

gekenmerk word deur diepgewortelde ongelykhede en onsekerheid. Ten spyte van die 

enorme politieke veranderinge wat van 1994 af plaasgevind het, staan verskeie sosiale 

en ekonomiese uitdagings steeds.  

 

2.3.2.3 Die kultuur van manlikheid 
Geweld word soms as “manlik” gesien – mans beoefen dit en ly daaronder. Die 

persentasie mans wat moorde pleeg, is wêreldwyd drie tot vyf keer hoër as dié van 

vroue. Tot en met die ouderdom van 14 jaar is daar nie ’n noemenswaardige verskil 

tussen die twee geslagte se geweldsyfers nie, maar van die ouderdom van 15 af tot en 

met 44 is die verskil aansienlik, aangesien mans dan vyf keer meer geweld as vroue 

pleeg (WHO, 2004). Spierenburg (1998) meen dat hierdie groot verskil toegeskryf kan 

word aan ’n kultuur van manlikheid wat ten gunste is van gewelddadige aksies en 

blootstelling aan die risiko van geweld. Mans word dus makliker slagoffers van geweld 

as vroue. 

Die vroulike kultuur behels basies vermydende gedrag. Vroue vermy konflik, 

bakleiery en risiko’s, en gee nie om as hulle as bang geëtiketteer word nie. Daarenteen 

is dit vir mans belangrik om nie as bang gesien te word nie. Om nie te baklei nie en 

risiko’s te vermy, kan as vroulike gedrag gesien word, wat ’n gevaarlike situasie vir ’n 15-

jarige in ’n chauvinistiese kultuur is omrede hy aansien kan verloor en ’n voorwerp van 

bespotting kan word. 

Die kultuur van manlikheid vereis spesiale aandag gedurende adolessensie, 

wanneer seuns hulle eie identiteit konstrueer. Adolessensie is ’n moeilike tydperk vir 

seuns sowel as dogters, maar wat geweld betref, is dit erger vir seuns, want hulle moet 

hulleself bewys binne ’n kultuur van manlikheid wat hulle aan risiko’s blootstel. Nisbett 
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en Cohen (1997) sê die kultuur van “respek” as erkenning van hulle identiteit en 

aanvaarding deur die portuurgroep is onder groot druk gedurende adolessensie. Respek 

is in verskillende gemeenskappe en op verskillende ouderdomme ’n belangrike 

komponent van manlikheid, maar dit is meer relevant tydens adolessensie vanweë die 

afwesigheid van ’n eie identiteit. Om ’n man te word in ’n lae-inkomstekonteks is moeilik 

vir ’n jonger manlike adolessent, en geweld is ’n manier van grootword.  

 
2.3.2.4 Die plaaslike dwelmhandel 
Met Suid-Afrika se terugkeer na die internasionale arena ná die eerste demokratiese 

verkiesing in 1994, het die land, as gevolg van sy ligging, ’n geskikte oorskepingspunt vir 

dwelms geword (Parry, Bhana, Pluddemann, Myers, Siegfried, Morojele, Flisher & Kozel, 

2002). Dwelmmisbruik op sigself is nie so ’n groot faktor in geweld nie, maar 

dwelmhandel wel. Gebruikers kan gewelddadige gedrag openbaar wanneer hulle onder 

die invloed is, maar dit kom meer algemeen voor wanneer daar ’n tydperk van 

onthouding by verslaafdes was, of wanneer hulle ’n misdaad pleeg om dwelms te koop. 

’n Polisiebeampte in Worcester sê dwelmhandelaars verkoop dwelms baie maklik 

aan kinders en gebruik hierdie kinders ook om dwelms te verkoop (Africa, 2006). 

Volgens die genoemde polisiebeampte is die meeste mense wat vir die besit van 

dwelms gearresteer word, rondom die ouderdom van 17 jaar. O’Connor (1999) 

rapporteer dat leerders in die Belhar- en Kampsbaai-omgewing sê daar is ’n 

dwelmhandelaar in elke straat in die gebied waarin hulle woon. Hierdie outeur is van 

mening dat sommige kinders so oningelig is dat hulle byvoorbeeld dink dat dagga net ’n 

krui en onskadelik is. Dagga is egter verslawend, en kan tot misdaad en interpersoonlike 

geweld lei (DoH, 2003). Die Suid-Afrikaanse Polisiediens klassifiseer dagga as die 

“gateway drug” omdat dit mense na die gebruik van ander dwelms lei. Volgens Searll 

(2002) gebruik 80% van alle daggarokers mandrax. Volgens Meason (1999) en Parry et 

al. (2002) is dagga die gewildste dwelm onder adolessente, ongeag ras, omdat dit 

goedkoper en makliker bekombaar is. Tik is ook ’n goedkoop dwelm wat graag deur 

adolessente gebruik word. Dié dwelm verhoog aggressiwiteit en word spesifiek om 

hierdie rede deur bendes gebruik (Africa, 2006). 

Dwelmverwante geweld geniet soms versagtende omstandighede wanneer straf 

opgelê word. Die indruk wat geskep word, is dat dwelmhandel floreer en ongestraf bly. 

Die verdienste uit dwelmhandel is hoog, wat beteken polisiebeamptes word maklik 

omgekoop. Korrupsie is aan die orde van die dag. Regters en prokureurs word dikwels 
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slagoffers van geweld en met die dood gedreig. Met die vooruitsig van ’n hoë inkomste 

uit dwelmhandel en die beperkte gevaar dat hulle gestraf sal word, het dwelmhandel vir 

baie jongmense ’n alternatief geword. Skoolgronde is dus dikwels ’n afsetgebied vir 

dwelmhandelaars (Parry et al., 2002). 

Volgens ’n skoolsielkundige bestaan daar verslae van getuies dat die 

Krugerdorpse seun wat die swaardmoord gepleeg het, dwelms misbruik het (Grobler, 

2008). 

 

2.3.3 Faktore wat geweld vergemaklik 
Faktore wat geweld vergemaklik is nie die oorsprong van geweld en kan dus nie as 

oorsake van geweld beskou word nie, maar dit kan gewelddadige gedrag wel meer 

skadelik, of dodelik, maak omrede dit dié tipe gedrag versterk en stimuleer. 

 
2.3.3.1 Die toename in private vuurwapens 

Alhoewel die besit van ’n vuurwapen nie noodwendig direk op geweld dui nie, is dit tog 

waar dat die aanwesigheid van vuurwapens dodelike geweld fasiliteer. Interpersoonlike 

konflik en straatgevegte kan byvoorbeeld bloot gekneusde gesigte oplewer as ’n gevolg 

van woede of haat, maar die aanwesigheid van ’n vuurwapen kan veroorsaak dat 

dieselfde woede of haat ’n dooie slagoffer tot gevolg het. Die beskikbaarheid van 

vuurwapens onder landsburgers maak geweld meer gewelddadig omrede oortreders 

weet hulle kan gewapende teenstand verwag en hulle daarom daarop voorberei om met 

meer geweld op te tree. In gemeenskappe waar daar nie vuurwapens voorkom nie, kan 

oortreders hulle slagoffers met ’n mes of slegs fisieke krag probeer domineer omdat 

hulle weet die slagoffers het nie vuurwapens om hulleself mee te verdedig nie (Briceňo-

León, 2005). 

Die onlangse skoolmassamoord-voorval in Duitsland, waarin ’n 17-jarige seun 15 

mense met ’n Beretta geskiet het, ondersteun hierdie siening dat die beskikbaarheid van 

vuurwapens geweld kan aanwakker. Die seun se pa is ’n lid van ’n plaaslike skietklub en 

dit is alom bekend dat hy wettiglik 16 vuurwapens in sy kluis by die huis aanhou. Daar is 

glo ook ’n skietbaan in die kelder van die huis waar gereeld geoefen word. Daar is 

gerapporteer dat die seun self ’n versameling windbukse in sy slaapkamer gehad het 

(Jüttner & Seith, 2009). Medeleerders het gesê die seun was nooit aggressief nie. Hulle 

het hom as normaal beskryf en nooit gedink hy sou so iets kon doen nie (Jüttner & Seith, 
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2009). Die navorser is van mening dat as die seun nie geredelik toegang tot vuurwapens 

gehad het nie, die tragedie voorkom kon gewees het. 

 

2.3.3.2 Alkoholmisbruik 
Oormatige alkoholgebruik word met gewelddadige gedrag geassosieer. Alkohol as 

sodanig is nie ’n oorsaak van geweld nie; dit het selfs ’n kalmerende effek op sommige 

persone, maar alkoholgebruik kan daartoe lei dat ’n persoon sy of haar inhibisies verloor 

en die grense oorsteek wat deur kultuur en opvoeding in die individu gevestig is. 

Innerlike norme en Freud se superego word deur alkohol ondermyn, wat mense meer 

openhartig en meer aggressief kan maak (Briceňo-León, 2005). 

Kommerwekkende statistiek het aan die lig gekom toe ’n studie deur Africa 

(2006) getoon het dat 65% van die adolessente wat aan die betrokke navorsing 

deelgeneem het, reeds alkohol in hulle leeftyd gebruik het en dat meer as 50% van die 

respondente tussen die ouderdom van 11 en 14 jaar was toe hulle die eerste alkoholiese 

drankie ingeneem het. 

 

2.3.3.3 ’n Onvermoë om gevoelens verbaal uit te druk 
’n Situasie wat die moontlikheid van gewelddadige optrede bied, is ’n probleem vir 

sommige mense wat nie hulle innerlike gevoelens van woede en misnoeë in woorde kan 

uitdruk nie. Briceňo-León (2005) se hipotese is dat mense wat nie hulle woede verbaal 

kan kommunikeer nie, uiting gee daaraan in aksies soos klappe, skoppe, vuisgevegte of 

die gebruik van ’n wapen. Woorde kan ’n plaasvervanger vir gewelddadige aksies wees, 

en hoewel dit in die omstandighede ook gewelddadig kan wees, het dit aansienlik minder 

gevolge en minder fisieke skade tot gevolg as geweld self. 

Geweld is altyd ’n vorm van kommunikasie, maar dit is ’n taal wat bederf is deur 

negatiewe emosie, of bekragtig is deur funksionele beredenering. Woorde kan uiting gee 

aan woede en ander persone die aggressie laat ontvang, sonder fisieke besering. Daar 

word beweer dat woorde soms meer skade as ’n klap kan aanrig, maar in terme van 

geweld wat ’n ander persoon kan beseer of dood, is woorde ’n hulpmiddel om konflik op 

te los. 

Die vraag ontstaan waarom sommige mense hulle emosies in aksies omsit en 

ander nie. Briceňo-León (2005) wys in dié verband op twee faktore: 

• die morele beheer oor die roete van die optrede, en  

• alternatiewe insig in die begeerte. 
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Dit blyk dat sommige mense wat nie daarin slaag om hulle emosies en begeertes 

verbaal te kommunikeer nie, dit in aksies uitdruk. Psigoanaliste het hierdie alternatiewe 

meganismes bestudeer en bevind dat drome een voorbeeld daarvan is. Briceňo-León 

(2005:16) verwys na Freud wat geskryf het: “… healthy men dream what perverse men 

do,” en interpreteer hierdie woorde as: Vredeliewende mans sê wat gewelddadige mans 

doen. 

 
2.3.4 Die persoonlike dimensie van leer  
Onderrig bied die geleentheid om meer verbale vaardighede te ontwikkel wat mense in 

staat sal stel om hulle emosies uit te druk en konflik by wyse van onderhandeling op te 

los, byvoorbeeld met woorde eerder as geweld. Dit is dan ook waarom die 

implementering van ’n skoolgebaseerde sosiaal-emosionele program as strategie teen 

misdaad en geweld die kern van hierdie studie vorm. 

Kaplan (2000) meen dat adolessente se kognitiewe vermoëns hulle toelaat om 

hulle persoonlike beginsels en idees oor wat reg en verkeerd is, te formuleer. Gouws, 

Kruger en Burger (2000) sê adolessente moet persoonlike waardes in ’n wêreld van 

teenstrydige waardes ontwikkel. Volgens Prinsloo, Vorster en Sibaya (1996) pleeg 

adolessente moord en raak hulle by misdaad betrokke as gevolg van 

bendebedrywighede. Dwelmmisbruik en alkoholisme het ’n hoogtepunt bereik, en 

MIV/vigs het pandemies geword. Voorvalle van geweld wat spruit uit vreemdelingehaat 

in Suid-Afrikaanse gemeenskappe is in die nuus. Jong kinders kan erg getraumatiseer 

word as hulle gewelddadige tonele, soos die xenofobiese aanvalle die afgelope ruk in 

Suid-Afrika, sien. Sommige kinders is vreesbevange en wonder wanneer iets 

soortgelyks met hulle gaan gebeur. Africa (2006) sê dit is teen hierdie agtergrond wat 

adolessente moet besluit wat reg en verkeerd is, en hiervoor is deeglike emosionele 

ontwikkeling ’n voorvereiste. Volgens Gouws et al., (2000) verwys emosionele 

ontwikkeling na die ontwikkeling van gehegtheid, vertroue, sekuriteit, liefde, asook ’n 

variasie van emosies, gevoelens en gemoedstoestande. Dit sluit die ontwikkeling van die 

self en selfstandigheid in. ’n Proaktiewe stap is dat onderwysers byvoorbeeld met 

kinders oor vreemdelingehaat praat. Swift, ’n onderwyser by ’n Rondebosch-skool in 

Kaapstad, het gesê hy het ook vir die kinders vertel hoe belangrik dit is om brûe tussen 

mense te bou. Dié skool het komberse, kos en klere ingesamel om vir die slagoffers te 
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gee. Op dié manier het die onderwyser die goeie uit die uitdaging probeer haal, al was 

dit net om die kinders te leer dat jy ander mense kan help (Swart, 2008). 

Stefoff (1990) sê emosies wat vir adolessente uitdagend is, is die volgende: 

• vrees en angs: die vrees gaan gewoonlik daaroor om onaantreklik of dwaas 

voor te kom; 

• skuldgevoelens: dit kom voor wanneer ’n adolessent se optrede teenstrydig 

met sy of haar waardes is; 

• droefheid: ’n gevoel van teleurstelling of verlies; 

• skaamte: gewoonlik as gevolg van huislike omstandighede waarin die 

adolessent nie aangemoedig word om hom- of haarself uit te druk nie, en 

• woede: dit is die intensste emosie wat die meeste mense beleef. 

 

Benewens kognitiewe en emosionele rypheid moet adolessente ook sosiale rypheid 

bereik. Thom (1991) identifiseer die volgende sosiale faktore: 

• die kompleksiteit of vlak van modernisering van die samelewing waarin die 

adolessent grootword; 

• die kenmerke van die adolessent se subkultuur en die samelewing se 

houdings teenoor hierdie subkultuur, en 

• die gesinstruktuur en die ouers se invloed. 

 

’n Adolessent-gesentreerde onderrigbenadering sal adolessente se vermoë om ’n 

sosiaal aanvaarbare lewensfilosofie te ontwikkel, bevorder (kyk na figuur 2.1). Bearnon 

(2001) is van mening dat adolessent-gesentreerde praktyke bevestig dat verskeie 

persoonlike (emosionele), intellektuele (kognitiewe) en sosiale veranderlikes in interaksie 

in die klaskameropset is en die adolessent se leerproses beïnvloed. 
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Figuur 2.1: Adolessent-gesentreerde onderrig 
Aangepas uit Bearnon (2001:3) 

 
Kessler (2000) beskryf in haar boek, The Soul of Education: Helping Students find 

Connection, Compassion and Character at School, die behoefte wat leerders ondervind 

om te voel dat daar vir hulle omgegee word en dat hulle daar behoort. Hulle het ook die 

behoefte om kreatief en vreugdevol te wees, om te voel daar is ’n betekenisvolle doel, 

en dat hulle aan ander se verwagtinge kan voldoen. Die persoonlike dimensie van 

adolessentleer omvat hierdie komplekse en individuele behoeftes, gelowe en emosies. 

Die adolessent se persepsie van sy/haar persoonlike vermoëns en effektiwiteit 

het ’n impak op die vlak van motivering en deursettingsvermoë met nuwe leer. Sekere 

gunstige houdings, soos openheid, verdraagsaamheid, empatie en intellektuele 

nuuskierigheid, help die adolessent se denke om op ’n hoër kognitiewe vlak te ontwikkel. 

Adolessentleer word bevorder wanneer individuele verskille erken, gerespekteer 

en geakkommodeer word; wanneer die leerders gemotiveer word deur uitdaging, 

relevansie, keuse, en ’n gevoel van suksesbereiking, en wanneer hulle gemaklik voel om 
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hulleself uit te druk, skeppend, ondersoekend en eksperimenterend te wees, risiko’s te 

neem en foute te maak. 

Adolessente se sosiale en emosionele welstand is nou verbind met wat hulle glo 

ander mense se persepsie van hulle is. Hulle is geneig om baie meer bewus te wees 

van ander mense, en veral hulle portuurgroep, se opinies oor hulle. Elkind (in Bearnon, 

2001:6) verwys hierna as die “imaginary audience”. Hierdie term verwys na adolessente 

se neiging om valslik te glo dat hulle voorkoms of gedrag die fokus van ander mense se 

aandag vorm. Een gevolg hiervan is dat hulle oorsensitief kan wees. Hulle kan 

byvoorbeeld emosioneel reageer op ’n spottery, en hou dikwels vas aan persoonlike 

gevoelens van woede of verleentheid. 

Die Krugerdorpse seun na wie vroeër verwys is, wat geboelie is oor sy klein 

postuur, het dan ook met satanisme begin eksperimenteer omrede dit hom in sy psige ’n 

mate van beskerming gebied het. Dit was asof hy kon ontvlug na die idee dat hy sekere 

magte sou ervaar, wat aan hom ’n beskermingsmeganisme sou bied (Grobler, 2008). 

Die seun van Winnenden, Duitsland, na wie voorheen verwys is, wat vir die 

massamoord by die skool verantwoordelik was, is as onopvallend, vriendelik en skaam 

beskryf. Hy was stil in die klas en het niemand gepla nie. Wanneer hy met onderwysers 

en ander leerders gepraat het, het hy altyd in ’n ander rigting gekyk, maar nooit vreemd 

voorgekom nie. ’n Ooggetuie van die massamoord het gesê dat die seun selfversekerd 

voorgekom het met die Beretta in sy hand (Jüttner & Seith, 2009). 

Elkind (in Bell & Bromnick, 2003) is van mening dat adolessente egosentrisme 

kognitief oorkom kan word deur die adolessent geleidelik te leer om tussen sy eie 

gedagtes en die gedagtes van ander te onderskei. Emosioneel kan dit oorkom word deur 

’n geleidelike integrasie van ander se gevoelens met die adolessent se eie emosies. 

’n Skoolgebaseerde sosiaal-emosionele program moet dan ook poog om 

adolessente te leer wat om te doen in sosiale situasies wat moontlik emosionele pyn en 

verleentheid kan veroorsaak. Die aspekte van EI word volledig in hoofstuk 3 bespreek. 

Bearnon (2001) sê dit is belangrik om te verstaan dat adolessente se denke en 

leer, sowel as hulle perspektief, deur kultuur, omgewing en biologie beïnvloed word. 

Figuur 2.2 wys dat leer ’n intellektuele proses is wat baie sterk beïnvloed word deur 

sosiale interaksie en die konteks van die situasie. Daarby kom persoonlike gelowe, 

disposisie en emosies. 
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Figuur 2.2: Die adolessent-perspektief 
Aangepas uit Bearnon (2001:1) 

 
Volgens Arnett (2000) is navorsing geneig om te konsentreer op 

oorgangsaangeleenthede, soos die voltooiing van studies, die betreding van die 

arbeidsmark, huwelik en ouerskap, wat min waarde het vir jongmense in hulle konteks 

van oorgang tot volwassenheid. Hierdie outeur se argument is dat daar ’n verskil is 

tussen die manier waarop navorsers in die veld hulle ervaring konseptualiseer en die 

manier waarop adolessente dit ervaar. Die navorser het in hierdie studie gepoog om 

gesprekke te fasiliteer waarin adolessente met werklike lewensaangeleenthede en -

probleme gekonfronteer word. Die kompleksiteit van menseregte sal byvoorbeeld beter 

verstaan word wanneer leerders debatte voer oor wapenbeheerwette en besprekings 

hou oor die probleem van toenemende skoolgeweld. ’n Sosiaal-emosionele program by 

die skool moet adolessente betrek by aangeleenthede wat sin maak in die groter 

konteks, soos die konfrontering van “regte lewe”-aangeleenthede en -probleme. 

 

2.4 DIE SKOOLBESTUUR KAN ’n BYDRAE LEWER OM ’n VEILIGE SKOOL TE 
VERSEKER 
2.4.1 Wat is ’n veilige skool? 

’n Veilige skoolomgewing is een waarin al die betrokkenes ’n klein risiko het om fisiek, 

emosioneel of sielkundig beseer te word. Veiligheid verwys na die maatreëls wat getref 
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word om die skoolomgewing geweld- en misdaadvry te maak. Dít word bereik deur 

middel van reëlings en ooreenkomste binne die skool, en die koördinering van mense se 

pogings op ’n manier wat die risiko van geweld verklein (Community Alliance for Safe 

Schools, 1999). 

Navorsing wat gedoen is deur die Center for the Prevention of School Violence 

(2002), ’n navorsingsentrum by die Universiteit van Colorado se Instituut vir 

Gedragswetenskappe, het getoon hoe belangrik ’n positiewe skoolatmosfeer is. Daar is 

bevind dat skole met ’n positiewe en verwelkomende atmosfeer die moontlikheid 

vergroot dat leerders akademies suksesvol sal wees en hulle terselfdertyd beskerm teen 

hoërisikogedrag, substansafhanklikheid, tienerswangerskappe en betrokkenheid by 

geweld. ’n Positiewe skoolatmosfeer bevorder goeie gedrag, stel die gevolge van die 

oortreding van reëls duidelik, asook die beloning as daar aan verwagtinge voldoen word. 

“Skoolatmosfeer” word verstaan as die kwaliteit van die voortdurende interaksie 

onder en tussen onderwysers, leerders, ouers en die gemeenskap dwarsdeur die 

algehele skoolgemeenskap. In ’n positiewe skoolatmosfeer is die besorgde houding van 

die skool duidelik sigbaar en word dit in wydverspreide deelname op alle gebiede van 

die skool gereflekteer. 

Volgens die National School Safety Center (1990) word leerders se persepsie 

van die skoolatmosfeer deur die volgende beïnvloed: 

• Leerderbetrokkenheid: Die mate waartoe leerders betrokke is en die klasse 

en aktiwiteite by die skool geniet. 

• Leerderverhoudings: Die vlak van gemaklikheid waarmee leerders met 

mekaar omgaan en nuwe vriende maak. 

• Onderwyser-ondersteuning: Die hoeveelheid hulp en besorgdheid wat 

onderwysers tot hulle leerders rig. 

• Fisieke omgewing: Die mate waartoe die skoolgeboue die besorgde houding 

van die skool reflekteer – of die skoolgeboue skoon is, goed in stand gehou 

word en veilig is. 

• Konflikoplossing: Die mate van duidelikheid van die reëls, en die mate 

waartoe studente voel konflik regverdig opgelos word en die reëls konstant 

toegepas word. 

• Deelname in besluitneming: Die mate waartoe die leerders, onderwysers en 

skoolbestuur deel in besluite aangaande skoolverbeteringe. 
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• Kurrikulum: Die mate waartoe leerders voel dat wat hulle in die klasse leer, 

in hulle behoeftes voorsien. 

• Beradingsdienste: Die mate waartoe leerders voel dat beraders beskikbaar 

is en hulle kan help met persoonlike probleme, beroepsinligting en dwelm-, 

alkohol- en seksuele probleme. 

• Ontspanningsalternatiewe: Die leerders moet tevrede voel met die 

bestaande ontspanningsaktiwiteite en onderwysers se ondersteuning van 

hierdie aktiwiteite. 

• Persoonlike stres: Die hoeveelheid druk waaronder leerders voel hulle 

geplaas word en watter hulpbronne beskikbaar is om hulle te help om dit te 

hanteer. 

 

2.4.2 Skooldissipline  
Dissipline word met die term “straf” geassosieer. Straf en dissipline is egter nie dieselfde 

nie. Selfdissipline beteken dat aanvaarbare gedrag geopenbaar word na aanleiding van 

iemand se eie pogings, eerder as weens eksterne beheer en mag. Straf bevorder nie 

selfdissipline nie – dit beëindig wangedrag slegs vir die oomblik. Straf bereik dus ’n 

korttermyndoel, maar in werklikheid meng dit in met die bereiking van die 

langtermyndoelwit van selfbeheersing. Besluitneming oor toepaslike straf deur die 

skoolbestuur word in hoofstuk 3 bespreek.  

Tabel 2.2 maak dit moontlik om die verskille tussen straf en dissipline in 

perspektief te sien. 

 
Tabel 2.5: Straf versus dissipline 

Aangepas uit Vally (2005:4) 

Straf Dissipline 

● Beklemtoon wat ’n kind nie moet doen nie ● Beklemtoon wat ’n kind moet 
doen 

● Is ’n eenmalige gebeurtenis ● Is ’n voortdurende proses 
● Dring aan op gehoorsaamheid ● Stel ’n voorbeeld om te volg 
● Ondermyn onafhanklikheid ● Lei tot selfbeheersing 
● Dit is ’n manier waarop ’n volwassene sy mag 
kan afdwing. Dit is soms ook verplaaste 
aggressie, byvoorbeeld wanneer die volwassene 

● Help om kinders te verander 
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kwaad is oor iets anders en sy/haar woede op 
die kind uithaal. 
● Is negatief ● Is positief 
● Dwing kinders om hulle te gedra ● Aanvaar ’n kind se behoefte 

om hom-/haarself te laat geld 
● Dink vir die kind 

 
● Moedig die kind se vermoë 
om self te dink aan 

● Vernietig selfwaarde ● Verhoog selfwaarde 
● Veroordeel wangedrag ● Bevorder selfgedissiplineerde 

gedrag 

 
Martella, Nelson en Marchand-Martella (2003) is van mening dat dissipline die leer van 

reg en verkeerd insluit. Leerders moet geleer word om op ’n aanvaarbare manier op te 

tree. Volgens Johannes (2005) is aanvaarbare gedrag gedrag wat ooreenstem met die 

reëls. Wat in een situasie (byvoorbeeld by ’n partytjie) as aanvaarbare gedrag beskou 

word, kan onaanvaarbaar wees in die skoolsituasie.  

Dissipline by die skool beteken dus: 

• Stel reëls positief sodat leerders weet wat om te doen, eerder as wat om nie 

te doen nie. 

• Skep die verwagting dat alle leerders kan en suksesvol sal wees. 

• Konsentreer daarop om konkrete belonings en erkenning aan leerders te 

gee vir hulle optrede en die nakoming van die skoolreëls, eerder as om 

hoofsaaklik op wangedrag te konsentreer. 

 

2.4.3 Bou gemeenskaps- en ouerverhoudings 
Om ’n positiewe skoolatmosfeer te verseker, moet die hele gemeenskap betrek word by 

’n samewerkende poging om ’n veilige, besorgde omgewing te skep. 

Die skoolbestuur en personeel kan die volgende doen om so ’n skoolomgewing 

daar te stel: 

• Kontak die ouers wanneer ’n leerder iets goeds doen. 

• Registreer ouers en werf hulle om betrokke te raak by die skoolkultuur. 

• Ondersoek die mate waartoe ouers en gemeenskapslede by die skool 

betrokke is, asook maniere om betrokkenheid te verhoog. 
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’n Positiewe en besorgde skoolomgewing en -atmosfeer is belangrik om ’n skool veilig te 

maak, maar daar is meer aan ’n veilige skool as ’n goeie skoolatmosfeer. ’n Veilige skool 

is ook ’n skool wat voorbereid is vir noodgevalle, wat voor en ná skool geleenthede en 

leiding aan leerders verskaf deur middel van programme en aktiwiteite by die skool en in 

die gemeenskap, en wat die hele gemeenskap by die voorkoming van en deelname aan 

skoolprobleme betrek. ’n Veilige skool vereis ’n balans tussen fisieke sekuriteit binne ’n 

besorgde skoolatmosfeer en ’n doeltreffende skool-gemeenskap-vennootskap. 

In die lig van Suid-Afrika se geskiedenis, soos vroeër bespreek, is dit belangrik 

dat die skoolbestuur die sosiologiese raamwerk van geweldvlakke moet verstaan om ’n 

suksesvolle intervensieprogram te kan implementeer. Briceňo-León (2005) se raamwerk 

vir sosiologiese interpretasie behels drie vlakke, naamlik faktore wat geweld laat 

ontstaan, dié wat dit aanhits en dié wat dit vergemaklik (kyk na figuur 2.3). 

Binne die sosiologiese raamwerk is die geweldvlakke die volgende: 

• Die makrososiale vlak, wat die volgende faktore insluit: sosiale ongelykhede as 

gevolg van groter welstand teenoor armoede, die teenstrydigheid van meer 

skoling (onderrig) en minder werksgeleenthede, hoër verwagtinge en die 

onmoontlikheid om daaraan te voldoen, veranderinge in gesinstrukture, en die 

verlies van die belangrikheid van godsdiens in die daaglikse lewe.  

• Die meso-sosiale vlak. Op hierdie vlak belig die ontleding die volgende faktore: 

hoër bevolkingsdigtheid in arm gebiede en stedelike segregasie, ’n kultuur van 

manlikheid, en veranderinge in die dwelmhandelmark. 

• Die mikrososiale vlak, wat die volgende faktore insluit: ’n hoër aantal private 

vuurwapens, alkoholmisbruik, en ’n onvermoë om gevoelens verbaal uit te druk. 
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Figuur 2.3: Die sosiologiese raamwerk van geweldvlakke 
Aangepas uit Briceňo-León (2005:6) 

 

Hierdie raamwerk sal skoolbesture in staat stel om te verstaan wat in ’n spesifieke 

sosiale realiteit tussen die twee sosiale dimensies (situasie en kultuur) plaasvind. ’n 

Beter begrip van die sosiologiese raamwerk van geweld kan skoolbesture ook in staat 

stel om toepaslike intervensies voor te stel wat gemeenskaps- en ouerverhoudings sal 

opbou. 

 
2.5 SAMEVATTING 
Onderwysers, skole en ondersteuningspersoneel se einddoel is die optimale 

ontwikkeling van leerders. Hierdie doel is afhanklik van doeltreffende skoolbestuur, wat 

weer afhanklik is van ’n toereikende kurrikulum en ondersteunende onderrig- en 

leeromgewings. In hierdie hoofstuk is daar deur middel van ’n literatuuroorsig op 

tekortkominge en die noodsaaklikheid van suksesvolle skoolbestuur gekonsentreer. Die 

nodige agtergrondkennis, strategieë en metodes om onderwysers te help om 

emosionele kreatiwiteit te verhoog, is verduidelik. Die noodsaaklikheid van adolessent-

gesentreerde onderrig is aangetoon, asook dat die bestudering van die sosiologiese 

Makrososiale vlak: Faktore wat geweld laat ontstaan 

Meso-sosiale vlak: Faktore wat geweld aanhits 

Mikrososiale vlak: 
Faktore wat geweld 

vergemaklik 
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geweldvlakke skoolbesture in staat sal stel om ’n bevoegdheidsvlak te demonstreer en 

uitkomste te bereik op ’n manier wat die beste in hulle behoeftes voorsien. 

Die navorser is van mening dat suksesvolle skoolbestuur ’n bepalende rol (wat 

dikwels onderskat word) in gewelddadige gedrag en geweld by die skool kan speel. Die 

daarstelling van ’n veilige skool hang af van die bestuur se interaksie met die groter 

sosiale en organisasiekonteks waarin hulle hulself bevind. Hierdie navorsing wil die 

belangrikheid uitwys van ’n skoolbestuur met praktyke en ’n kapasiteit van groot 

omvang, en nie ’n skoolbestuur wat opgelei is om een “ideale” stel praktyke in stand te 

hou nie. 

In die volgende hoofstuk word op EI in skoolverband gekonsentreer. 

Aanbevelings oor en riglyne vir die gebruik van doeltreffend-aangepaste en alternatiewe 

onderrigmetodes om onderwysers te ondersteun in die gebruik van emosionele 

vaardighede in die klaskamer, word verskaf. 
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Hoofstuk 3 

Riglyne vir die gebruik van emosionele intelligensie en 
leerstrukture 

 

3.1 INLEIDING 
Skole waar EI toegepas word wy hulle daaraan toe om skooladministrateurs, 

onderwysers en leerders se professionele en persoonlike lewens te verryk deur hulle 

met emosionele vaardighede toe te rus. Hierdie navorsing konsentreer op die kritiese 

waarde van emosies en emosioneel-verwante vaardighede in onderrig, besluitneming en 

die bou van kwaliteitverhoudings. Die oorkoepelende doel is om ’n leeromgewing van 

omgee en produktiwiteit te skep, sodat al die rolspelers in die onderriggemeenskap kan 

floreer – by die skool, by die huis en in die gemeenskap. Die navorsing konsentreer 

spesifiek op die aanleer van emosionele vaardighede deur onderwysers en leerders. 

Daar sal gebruik gemaak word van Brackett (2009:1) se beginsels, wat hy in die 

akroniem “ruler” saamvat, om die begrip van EI deur middel van assosiasie by 

onderwysers en leerders te versterk: 

 

 Recognise emotions to obtain valuable information about the environment. 
 Understand the causes of emotions to predict behaviour. 
 Label emotions to describe feelings precisely and accurately. 
 Express emotions appropriately to communicate messages effectively. 
 Regulate emotions to harness their constructive power. 

 

Daar is tans die neiging om ’n skool as ’n organiese geheel te sien wat groei en 

ontwikkel, en waarbinne al die rolspelers, hulle aksies en hulle kennis, onderling verbind 

is en in interaksie met die omliggende omgewing is. Die organiese metafoor vir 

instellings is daargestel om die doeltreffendheid van skole as ’n plek van onderrig te 

verhoog. Interne kommunikasie word ook beklemtoon, en veral die impak van daaglikse 

onderhandelinge tussen die rolspelers oor die manier waarop die skool bestuur moet 

word. Daar word geredeneer dat slegs groter samewerking tussen al die rolspelers tot 

die verbetering van skoolpraktyke en prestasie kan lei. Die skool word ook gesien as ’n 
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plek waar leerders iets van sosiale gedrag vir hulle toekoms kan leer (Coetzee & 

Jansen, 2007). 

Hierdie navorsing het dit ten doel gehad om vas te stel of emosionele 

vaardighede in die komplekse atmosfeer van ’n skool aangeleer kan word. Die navorser 

is van mening dat EI-onderrigmetodes in die klaskamer van groot waarde kan wees wat 

geweld-intervensies by skole betref. Sommige onderwysers en ouers mag wel voel dat 

dit nie die skool se verantwoordelikheid is om leerders met EI toe te rus nie, maar eerder 

dié van die ouers. In die lig van die literatuurstudie wat in hoofstuk 2 bespreek is, wil dit 

egter voorkom of die gesin nie meer die ideale plek daarvoor is nie. In die Westerse 

wêreld het die meerderheid gesinne van ’n uitgebreide gemeenskap in die kleine tot die 

minimum lede (een of twee ouers en een of twee kinders) gekrimp. Daar word baie 

minder tyd saam met die gesin as in die skool spandeer. Wat meer is – ouers is nie altyd 

in ’n posisie om emosionele vaardighede oor te dra nie. Wetenskaplike navorsing, in die 

besonder oor hoe die brein werk, dui aan dat dit makliker is om emosionele vaardighede 

in die vormingsjare aan te leer – vanaf geboorte tot laat-adolessensie (Celliers, 2004). 

Wanneer daar na bestaande strukture gekyk word, is skool die kernsentrum van 

aktiwiteite in hierdie jare. Tans het emosies egter nie regtig ’n plek in skole nie. Ná 

kleuterskool en vroeë primêre skool is alle pogings hoofsaaklik op kognitiewe 

vaardighede (lees, skryf, wiskundige berekeninge) gerig. Daar is boonop min in die 

standaardopleiding van onderwysers wat hulle voorberei om leerders emosionele 

vaardighede te leer. Die navorser is van mening dat EI juis ’n vakgebied is waarin 

onderwysers se vermoëns bepalend is. 

 

3.2 EMOSIONELE INTELLIGENSIE IN SKOOLVERBAND 
3.2.1 Aspekte van emosionele intelligensie  
Soos vroeër genoem, bestaan EI uit ’n reeks vaardighede: die vermoë om optimisties te 

wees, impulsbeheer toe te pas, jou eie emosies te herken en te beheer, emosies in 

ander te herken en empaties daarop te reageer, en goeie interpersoonlike verhoudings 

te handhaaf (Goleman, 1995). Elkeen van hierdie aspekte word vervolgens bespreek. 
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Figuur 3.1: Emosionele intelligensie volgens Goleman (1995:43) 

 
3.2.1.1 Optimisme 
Optimisme word gedefinieer as hoopvolheid dat die goeie sal seëvier (Labuschagne & 

Eksteen, 1993). Optimisme sluit dus positiewe denke en hoopvolheid in. Hoop is nie die 

geloof dat alles perfek sal verloop nie, maar ’n besef dat ’n mens oor die nodige 

vaardighede beskik om gestelde doelwitte te bereik (Goleman, 1995). Volgens Frankl 

(1984) sal mense wat optimisme openbaar, eerstens nie moed opgee in ’n situasie nie, 

en tweedens die sin van hulle huidige situasie verstaan. 

Goleman (1995) het in ’n studie bewys dat optimisme ’n beter voorspeller van 

eerstejaarstudente se akademiese sukses was as die punte wat hulle in ’n 

intelligensietoets behaal het. Seligman (1998) het ook bevind dat optimistiese 

swemmers ná ’n terugslag beter gevaar het as hulle pessimistiese spanmaats. Farnham 

en Carvell (1996) sowel as Seligman (1998) ondersteun die siening dat optimisme 

aangeleer kan word. 

 

3.2.1.2 Impulsbeheer 
’n Impuls word gedefinieer as ’n sterk, skielike begeerte om tot ’n handeling oor te gaan 

sonder dat vooraf besin word, of, volgens psigoanalise, as ’n drang wat op ’n spesifieke 

oomblik vanuit die id voortspruit (Plug et al., 1997). Beheer word gedefinieer as die 

vermoë om kontrole oor iets uit te oefen (Labuschagne & Eksteen, 1993). Impulsbeheer 

is dus die vermoë om ondeurdagte begeertes te beheer. 

Volgens Goleman (1996a) het Walter Mischel die belangrikheid van 

impulsbeheer met sy bekende malvalekker-eksperiment in die sestigerjare bewys. In dié 

eksperiment het hy aan elkeen van ’n groep vyfjarige kinders ’n malvalekker gegee. Die 

kinders kon die malvalekker dadelik eet, maar daar is aan hulle gesê dat dié wat wag tot 
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die navorser terugkeer voor hulle dit eet, nog ’n malvalekker kon kry. Die kinders is vir ’n 

kwartier alleen gelaat en met behulp van ’n versteekte videokamera dopgehou. Party 

kinders het dadelik die malvalekker geëet; ander het impulsbeheer toegepas en hulle 

aandag van die lekker af weggelei deur hulle oë toe te druk of met hulleself te praat. Dié 

twee groepe kinders is oor die jare gevolg, en daar is bevind dat die kinders wat 

impulsbeheer kon toepas, hulle frustrasies beter kon hanteer as tieners en steeds 

onmiddellike bevrediging kon uitstel om hulle doel te bereik. Hulle was ook meer 

bekwaam en selfgeldend. Die kinders wat dadelik die malvalekker geëet het, was as 

tieners meer hardkoppig, besluiteloos en gespanne. 

Goleman (1995) het bevind dat kinders wat swak impulsbeheer toepas, besonder 

baie probleme ervaar om hulle aandag by hulle skoolwerk te bepaal. Die vaardigheid om 

impulsiwiteit te weerstaan en belonings tot later uit te stel, help kinders dus ook om 

akademies beter te presteer. 

Swak impulsbeheer is ook ’n aanduiding van moontlike latere kriminaliteit. Seuns 

wat baie impulsief optree en reeds in graad 2 gereeld in gevegte beland, se kanse om as 

tieners kriminele oortredings te begaan en gewelddadige gedrag te openbaar, is sewe 

keer groter as dié van seuns wat impulsbeheer toepas (Goleman, 1995). Ander 

sielkundige probleme, soos alkoholmisbruik en antisosiale gedrag, word ook met swak 

impulsbeheer verbind (Goleman, 1995). 

Die vermoë om impulsbeheer toe te pas, kan deur middel van oefening 

aangeleer word. Dit word veral gedoen deurdat mense leer om op hulle 

langtermyndoelwitte eerder as op die impuls voor hulle te konsentreer (Goleman, 

1996b). 

 
3.2.1.3 Herkenning en beheer van eie emosies 

Kinders beleef die volgende emosies: vrees, woede, jaloesie, hartseer, nuuskierigheid, 

vreugde en ’n gevoel van omgee vir ander (Deetlefs & Kemp, 1990). Volgens Goleman 

(1995) is daar sewe basiese emosies wat wêreldwyd erken word: geluk, hartseer, 

woede, verbasing, vrees, afkeer en skuldgevoelens. Om emosioneel goedgebalanseerd 

te wees, moet kinders leer om hulle emosies te beheer. Hulle moet dus in staat wees om 

eers na te dink oor die gevolge van ’n emosionele reaksie en dan op ’n sosiaal 

aanvaarbare wyse op die prikkels reageer (Deetlefs & Kemp, 1990). 
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Kinders wat hulle eie emosies kan herken en beheer, openbaar ook gereeld 

empatie en positiewe, hulpvaardige gedrag. Hulle is dan ook gewild by hulle 

onderwysers en klasmaats (Eisenberg, Fabes & Losoya, 1997).  

Kinders wat hulle emosies kan beheer, het ook meestal positiewe gevoelens oor 

hulleself, die skool en hulle gesin. Daarby het hulle die vermoë om terugslae en 

teleurstellings taamlik gou te bowe te kom (Jordaan, 1996). Hulle kan ook selfbeheer 

toepas (Goleman, 1995). 

Kinders kan verskeie strategieë aanleer om hulle emosies te beheer in situasies 

waaroor hulle taamlike beheer het. Dit sluit probleemoplossing-strategieë, die vra om 

hulp by ander, en distansiëringstrategieë in. Wanneer kinders min beheer oor ’n situasie 

het, kan hulle dan hulle emosies beheer deur hulle aandag weg te lei van die stimulus af, 

die negatiewe gevoel of konteks te herkonstrueer, of meer inligting in te win 

(Greenhalgh, 1994; Saarni, 1997). Hierdie strategieë ontwikkel namate kinders ouer 

word, maar moet vir jong kinders geleer word. Ouers kan dit doen deur modellering en 

deur vir hulle kinders ’n veilige leeromgewing te verseker (Greenhalgh, 1994). Dít 

veronderstel dat ouers geleenthede moet skep om met hulle kinders te kommunikeer 

(Greenhalgh, 1994). 

Deur taal aan te leer, leer kinders ook om hulle emosies te beheer. Taal stel 

kinders op drie maniere in staat om hulle emosies te beheer: Eerstens dien taal as ’n 

manier om hulle gevoelens en begeertes te deurdink voordat hulle optree; tweedens kan 

hulle dan hulle emosies aan ander, wat hulle kan bystaan, bekend maak, en derdens 

leer hulle hul eie emosionele toestand ken deur hulle emosies uit te spreek (Greenberg 

& Snell, 1997). 

Ouer kinders sal meer kognitiewe vaardighede, soos taalstrategieë, as jonger 

kinders inspan om hulle emosies te beheer. Jonger kinders sal eerder 

gedragsveranderinge gebruik (Brenner & Salovey, 1997). Jonger kinders is meer van 

ander afhanklik om hulle emosies te beheer as ouer kinders. Hulle kan egter wel hulle 

aandag van hulle emosies af weglei deur te speel (Strongman, 1987). Jong kinders 

beheer gereeld hulle emosies deur negatiewe situasies te probeer vermy. Dogters maak 

meer van ander persone se ondersteuning gebruik om hulle emosies te beheer, terwyl 

seuns drie keer meer as dogters fisieke oefening gebruik om hulle emosies te beheer 

(Brenner & Salovey, 1997). 
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3.2.1.4 Empatie 
Kinders word met die vermoë om simpatie te hê, gebore. Hulle raak byvoorbeeld 

ontsteld wanneer hulle ’n ander baba wat huil, waarneem (Goleman, 1995). Simpatie 

word algemeen as die voorloper van empatie beskou (Celliers, 2004). Empatie spruit 

ook uit selfbewustheid, omdat mense wat ingestel is op hulle eie emosies ander se 

emosies maklik herken (Goleman, 1995). Alhoewel empatie veronderstel dat ’n mens 

jouself in ’n ander se situasie moet kan indink, behels dit duidelike differensiasie tussen 

die self en die persoon aan wie gedink word (Eisenberg & Fabes, 1982). 

Volgens Pinchas (1984) bestaan empatie uit drie basiese komponente: 

sensitiwiteit, perseptuele vermoë en projeksie. Volgens Goleman (1995) behoort 

empatiese kinders oor die volgende eienskappe te beskik: Hulle moet ’n ander persoon 

se perspektief kan insien en dus verskille tussen mense respekteer; hulle moet sensitief 

wees vir hoe ander voel, en hulle moet in staat wees om na ander te luister. Empatiese 

kinders is op ander persone se behoeftes ingestel en kan dit tot ’n mate beheer 

(Goleman, 1995). Hierdie vaardighede verfyn vanaf sesjarige ouderdom (Louw, Van Ede 

& Ferns, 1998). 

Eisenberg et al. (1997) het bevind dat kinders met empatie vir ander minder 

aggressiewe uitbarstings in die klas en op die skoolgronde openbaar het. Mehrabian 

(1997) het ook bewys dat empatiese mense hulle nie maklik tot aggressie wend nie. 

 

3.2.1.5 Interpersoonlike vaardighede 
Die vermoë om oor interpersoonlike vaardighede te beskik, behels dat kinders verskeie 

vaardighede moet kan aanleer en toepas. Volgens kenners soos Deetlefs en Kemp 

(1990) en Asher en Rose (1997) moet kinders die volgende sosiale vaardighede 

aanleer: mededeelsaamheid en deelname, empatie, hulpvaardigheid, regverdigheid, 

samewerking, en die sluit en instandhouding van vriendskappe. Mededeelsame kinders 

kan toerusting, ervarings en mense se geselskap en aandag met ander deel (Deetlefs & 

Kemp, 1990). Hulpvaardigheid veronderstel om ander te vertroos, fisiek hulp te verleen, 

saam aan oplossings te dink en saam besluite te neem (Asher & Rose, 1997; Deetlefs & 

Kemp, 1990). Regverdigheid veronderstel dat ’n kind weet dat almal basiese regte het, 

soos die reg op privaatheid (Deetlefs & Kemp, 1990). Kinders met goeie interpersoonlike 

vaardighede is ook lojaal teenoor hulle vriende, sal nie geheime wat maats met hulle 

deel, bekend maak nie, en sal hulle maats verdedig as dié gekritiseer word (Asher & 
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Rose, 1997). Interpersoonlike vaardighede veronderstel ook dat kinders hulleself en 

hulle maats as gelykes sien, beloftes teenoor hulle maats nakom, en konflik binne hulle 

portuurgroep kan oplos (Hatch, 1997; Weston & Weston, 1996). 

Kinders met goeie interpersoonlike vaardighede moet ook kontak met hulle 

maats kan maak wanneer hulle hul maats buite die bekende omgewing waarin hulle 

gewoonlik ontmoet, raakloop. Hulle moet pret en inligting kan uitdeel en genotvolle 

geselskap kan wees, en selfonthullings kan maak, asook hulle maats kan vergewe. Hulle 

spreek ook liefdevolle belangstelling in, bekommernis oor en respek vir hulle maats uit 

(Asher & Rose, 1997). Kinders met goeie interpersoonlike vaardighede oefen beheer oor 

hulle eie behoeftes uit en reageer op ander mense se denke en gevoelens (Hatch, 

1997). Volgens Weston en Weston (1996) beskik kinders met goeie interpersoonlike 

vaardighede oor die vermoë om hulle eie gedagtes en gevoelens verbaal uit te druk, na 

ander te luister en hulle te verstaan, die reëls van ’n sosiale verhouding te begryp en te 

interpreteer, en laastens oor die vermoë om as lid van ’n span saam met ander te werk. 

Die vermoë om ander mense se nieverbale gedrag korrek te interpreteer, is ook van 

belang vir goeie interpersoonlike verhoudings (Coetzee & Jansen, 2007). 

 

3.2.2 Meting van intelligensie 
Intelligensie word reeds bykans ’n eeu lank op ’n vae wyse gedefinieer. Die algemeenste 

erkende en moderne definisie van intelligensie is dié van Wechsler (in Celliers, 2004). 

Hy definieer intelligensie as die vermoë waaroor ’n individu beskik om sy/haar gedrag en 

gedagtes by sy/haar omgewing aan te pas. Vroeër het talle sielkundiges aan 

intelligensie as een algemene faktor gedink, maar namate sielkunde as wetenskap 

ontwikkel het, het al meer fasette van intelligensie na vore gekom en is daar selde meer 

aan intelligensie as een algemene faktor gedink. 

Gardner, Kornhaber en Wake (1996) se teorie oor intelligensie is die jongste en 

algemeenste siening oor meervoudige intelligensie. Volgens hom sluit intelligensie 

logies-wiskundige, linguistiese, musikale, liggaamskinestetiese, ruimtelike en inter- en 

intrapersoonlike intelligensievermoëns in: 

• Logies-wiskundige intelligensie behels die vermoë om probleme logies te 

ontleed, wiskundige bewerkings te doen en sake wetenskaplik te ondersoek. 

Veral wiskundiges en wetenskaplikes maak van logies-wiskundige 

intelligensie gebruik.  
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• Ruimtelike intelligensie is die vermoë om visuele, ruimtelike en ander 

inligting sinvol te gebruik. Dit is die vermoë waaroor veral navigators, 

vlieëniers, beeldhouers, chirurge, skaakspelers, grafiese kunstenaars en 

argitekte beskik.  

• Liggaamskinestetiese intelligensie behels weer die vermoë om ’n mens se 

liggaam of ’n deel daarvan te gebruik ten einde probleme op te los of 

produkte of produksies te lewer. Dit volg logies dat veral dansers, akteurs en 

atlete oor ’n hoë liggaamskinestetiese intelligensie beskik, maar 

kunstenaars, chirurge, meganici en tegnies-georiënteerde professionele 

persone beskik normaalweg ook oor ’n hoë liggaamskinestetiese 

intelligensie.  

• Linguistiese intelligensie sluit ’n sensitiwiteit vir die gesproke en geskrewe 

taal in, asook die vermoë om nuwe tale aan te leer, en taal te gebruik ten 

einde sekere doelwitte te bereik. Onder andere prokureurs, openbare 

sprekers, skrywers en digters beskik oor ’n hoë linguistiese intelligensie.  

• Musikale intelligensie stel persone in staat om kreatief met musiek te 

kommunikeer en behels onder meer die vermoë om musikale komposisies 

met die nodige vaardigheid uit te voer, asook om ’n waardering vir musiek te 

openbaar. Dit volg logies dat musikante oor ’n hoë musikale intelligensie 

beskik. 

• Interpersoonlike intelligensie behels ’n persoon se vermoë om die intensies, 

motivering en begeertes van ander persone te begryp en doeltreffend met 

ander saam te werk. Verkoopspersoneel, onderwysers, sielkundiges, 

predikante, politieke leiers en akteurs moet oor ’n hoë interpersoonlike 

intelligensie beskik om hulle werk doeltreffend te kan doen. 

• Volgens Celliers (2004) behels intrapersoonlike intelligensie die vermoë 

waaroor mense beskik om hulleself te verstaan in terme van hulle eie 

behoeftes, vrese en vermoëns, en om hierdie inligting só te gebruik dat hulle 

hul lewens doeltreffend bestuur. Persone met ’n hoë intrapersoonlike 

intelligensie presteer beter in enige werk as gelykes daarsonder. Gardner 

(1999) voel dat die term “persoonlike intelligensie”, wat deur hom geskep is, 

intra- en interpersoonlike intelligensie insluit, en dat dít is waarna Goleman 

as EI verwys. 
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Sielkundiges faal nog al die jare om ’n sterk korrelasie tussen kognitiewe intelligensie en 

skoolpunte te bewys en stem saam dat persone se kognitiewe vermoë slegs 20% tot 

hulle lewensukses bydra. Goleman (1995) glo dat die orige 80% hoofsaaklik deur EI 

bepaal word. Lewensukses word gemeet aan dinge soos belewenisse van geluk, die 

ontvangs van ander se erkenning, ’n hoë inkomste, werksukses, entrepreneurskap in die 

sakewêreld, en skeppende vernuf in die skone kunste, letterkunde en die 

vermaaklikheidswêreld (Celliers, 2004). 

Alfred Binet was die eerste sielkundige wat ’n psigometriese toets saamgestel 

het (Celliers, 2004). Daar bestaan vandag ’n breë spektrum psigometriese toetse wat 

intelligensie meet, maar in die lig daarvan dat intelligensie en intelligensiemeting so ’n 

swak voorspeller van lewensukses is, is dit noodsaaklik dat daar vernuwing op dié 

gebied plaasvind. 

Volgens Jordaan (1996) is intelligensie wel ’n goeie voorspeller van akademiese 

prestasie op skool en universiteit, maar ook hy meen dat intelligensie ’n uiters swak 

voorspeller van lewensukses is. Daar is ook bewys dat nie alle persone met dieselfde 

kognitiewe vermoëns dienooreenkomstig presteer nie, en dat emosionele en sosiale 

faktore vir die verskil verantwoordelik is (Farnham & Carvell, 1996; Swerdlow, 1996; 

Vermeulen, 1999). 

Bogenoemde word deur die volgende voorbeeld ondersteun: In 1978 het ’n 

Amerikaanse vlieënier se onvermoë om met ander saam te werk tien mense se lewens 

gekos. Die vliegtuig was onderweg in slegte weersomstandighede. Volgens berig het die 

medevlieënier ’n ramp sien kom, maar die knorrige vlieënier se gedrag het sy 

medevlieënier geïnhibeer, wat dié verhoed het om die inligting aan die vlieënier oor te 

dra. Die veronderstelling is dat die vlieënier minstens oor ’n gemiddelde intellektuele 

vermoë moes beskik het (Goleman, 1995). 

Daar bestaan ook nie ’n korrelasie tussen kognitiewe intelligensie en werksukses 

nie. Gardner et al. (1996) meen dat daar wel ’n korrelasie tussen motivering, die vermoë 

om met ander saam te werk en werksukses bestaan. Sedert die veertigerjare, en veral in 

die vyftigerjare, is geglo dat intelligensie en akademiese sukses tot lewensukses lei, 

gemeet aan ’n goeie inkomste, ’n gelukkige huwelik en goeie ouerskap. Goleman se 

werk het die deurbraak gemaak dat daar tans met sekerheid gesê kan word dat 

enigiemand met ’n gemiddelde intelligensie die vermoë het om lewensukses te behaal 

(Vermeulen, 1999). 
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3.2.3 Ontwikkeling van emosionele intelligensie by kinders 
EI word deur Wilks (1998) gedefinieer as die vermoë om jou eie en ander persone se 

emosies te herken, beheer en transformeer. Dit sluit ook die vermoë in om jouself te 

motiveer. 

Soos reeds genoem, bestaan EI uit ’n reeks vaardighede, en die vraag ontstaan 

hoe, wanneer, en óf hierdie vaardighede natuurlik by kinders ontwikkel. Hierdie 

navorsing poog om hierdie vrae te beantwoord. 

Volgens Saarni (1997) moet kinders oor die volgende vermoëns beskik om 

gesond en gelukkig te wees: 

• Die vermoë om hulle eie, soms komplekse emosionele toestand te herken. 

• Die vermoë om ’n opsomming van ander persone se emosionele toestand te 

maak. 

• Die vermoë om hulle eie emosies te kommunikeer. 

• Die vermoë om ander mense se emosies akkuraat op te som en te verstaan 

dat mense nie altyd hulle emosies akkuraat uitleef nie. 

• Die vermoë om normaal met verskillende emosionele situasies saam te leef. 

• Die vermoë om bewus te wees van die belangrikheid van emosionele 

kommunikasie met ander persone. 

• Die vermoë om te besef dat alle mense oor die vermoë beskik om hulle 

emosionele respons in ’n gegewe situasie te kies. 

 

Bogenoemde vermoëns kan breedweg saamgevat word in die term EI. 

Graad 7-leerders aan ’n Amerikaanse skool wat ’n program oor EI deurloop het, 

was na afloop daarvan in staat om impulsbeheer toe te pas, het beter gedrag openbaar, 

en het konflik en ander interpersoonlike probleme beter hanteer (O’Neil, 1996). Goleman 

(1995) beweer dat ’n hoë EI langtermyn- emosionele en sosiale gevolge vir leerders kan 

inhou, selfs tot in hulle volwasse lewens. Dié gevolge is byvoorbeeld minder 

substansmisbruik, ’n suksesvolle huwelik en ’n groter inkomste (Goleman, 1995 & 

1996b). 

 

3.2.4 Emosionele intelligensie en misdaad 

Brown (1996) het bevind dat daar drie elemente is wat ’n persoon daarvoor vatbaar 

maak om ’n kriminele oortreding te begaan. Dié elemente is die persoonlikheidstrek 



60 
 

impulsiwiteit, ’n onvermoë om woedebuie te beheer, en ’n tekort aan empatie. Die 

positiewe teenkant van al drie hierdie elemente is komponente van EI. 

Die algemene publiek is deur middel van die media bewus van die hoë 

misdaadsyfer in die land. In die Suid-Afrikaanse konteks is dit dus duidelik dat dit veral 

hier nodig is dat mense EI geleer moet word (Celliers, 2004). 

 
3.2.5 Voorspellingswaarde van intelligensie 
Die media maak die publiek soms bewus van intellektueel-begaafde individue wat 

irrasionele gedrag openbaar. Daar is byvoorbeeld berig dat ’n matrikulant, wat ’n A-

kandidaat was, sy onderwyser met ’n mes aangerand het omdat dié slegs 80% aan hom 

toegeken het vir ’n toets in Natuur- en skeikunde. Dit kan dien as bewys dat persone se 

emosies soms beheer oor hulle gedrag oorneem ten spyte van hulle groot intellektuele 

vermoë (Celliers, 2004). Die mediese wetenskap bewys dat wanneer mense iets 

waarneem wat ’n emosionele reaksie by hulle ontlok, die seine reguit na die breindeel 

binne die temporale lobbe van die serebrale korteks (amigdala) gaan, wat mense dan in 

staat stel om emosioneel te reageer selfs voordat die seine die kortikale deel van die 

brein bereik en hulle kan verstaan wat aan die gebeur is (Goleman, 1995). 

 
 

 
 

Figuur 3.2: Die werking van die amigdala 
Uit Celliers (2004:12) 
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Neurologiese faktore speel ’n rol in feitlik alle menslike gedrag en kan nie uitgeskakel 

word wanneer emosionele reaksies ter sprake is nie. Dié feit kan die moontlikheid dat EI 

aangeleer kan word, belemmer. Die vraag ontstaan ook of intervensies geskep kan word 

wat neurologiese ontwikkeling kan versnel. 

Emosionele belewenisse ontwikkel vanuit dié deel van die brein wat as die 

limbiese stelsel bekendstaan, en spesifiek uit die amigdala, waaruit gevoelens soos 

geluk, afsku, vrees en woede ontwikkel (Celliers, 2004). Volgens kundiges het die mens 

deur evolusie ook ’n neurokorteks ontwikkel. Die neurokorteks stel ’n mens in staat om 

te beplan, te leer en te onthou. Skielike begeertes ontwikkel uit die limbiese stelsel, 

terwyl liefde uit die neurokorteks ontwikkel. Diere soos reptiele het geen neurokorteks 

nie en kan ook nie moederlike liefde ervaar nie (Celliers, 2004). ’n Voorbeeld hiervan is 

dat moederslange gereeld hulle pasgebore babas opeet (Gibbs, 1995). 

Dat die limbiese stelsel soms reageer nog voor die prikkel die neurokorteks 

bereik, is in ’n navorsingsprojek van Le Doux bewys (Goleman, 1995). In hierdie projek 

is rotte se ouditiewe korteks verwyder en hulle toe aan ’n hoë toon met gepaardgaande 

elektriese skokke blootgestel. Die rotte het feitlik dadelik geleer om die toon te vrees, 

selfs al kon die toon nie in die neurokorteks, wat hulle in staat stel om wat hulle hoor, te 

interpreteer, geregistreer word nie en al het dit later ook nie meer met die elektriese 

skokke gepaardgegaan nie. 

Goleman (1995) is van mening dat mense ook soms radikaal sal optree en selfs 

moord sal pleeg as hulle ’n sterk emosionele reaksie ervaar. Hy verklaar dit neurologies 

deur te verduidelik dat boodskappe normaalweg van die oog af na die talamus gaan, en 

dan na die amigdala en die neurokorteks, wat denke beheer. Die amigdala is met ’n 

enkele sinaps aan die talamus verbind, en as ’n mens iets waarneem wat ’n sterk 

emosie in jou opwek, bereik die boodskap die amigdala voor dit die neurokorteks bereik 

en kan ’n mens dade pleeg waaraan jy normaalweg nie eens sou dink nie. Die 

emosionele reaksie wat deur die amigdala opgewek word, is selfs hewiger wanneer 

verskeie stressors kort na mekaar waargeneem word. Gedurende die kinderjare begin 

senuweepunte van en na die limbiese stelsel, wat die kern van emosionele beheer 

neurologies bepaal, ontwikkel (Goleman, 1995). Goleman (1995) bewys aan die hand 

van navorsing deur Kagan dat die invloed van die amigdala wel oorwin kan word as ’n 

kind herhaaldelik die regte voorbeeld van die hantering van emosiewekkende situasies 

waarneem. 
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3.3 SKOOLBESTUUR WAT EMOSIONELE EN INTELLEKTUELE ONTWIKKELING 
BEVORDER 

Demokratiese skoolbestuur is gebaseer op samewerking, konsultasies, aktiewe 

deelname aan besluitneming en die implementering en evaluering van besluite, 

professionaliteit, wedersydse respek, en vennootskapsverhoudings binne die skool en 

tussen die skool en die omliggende omgewing. Die twee groepe wat vir demokratiese 

skoolbestuur verantwoordelik is, is: 

• die skoolbeheerliggaam, wat ’n wetlike liggaam is wat bestaan uit ouers, 

onderwysers, nie-onderrigpersoneel en leerders (in die geval van ’n 

sekondêre skool), en verantwoordelik is vir die bestuur van die skool, wat 

veiligheid en intervensie-aspekte insluit, en 

• die professionele bestuur, wat bestaan uit daardie persone wat die skool op 

’n daaglikse basis administreer (die skoolhoof, adjunkhoof en verskeie 

onderwysers). 

 

Die skoolbeheerraad sowel as die skoolbestuur is verantwoordelik vir die beskerming 

van leerders se reg op onderrig, die handhawing van dissipline, en finansiële bestuur. Dit 

is dus baie belangrik dat die skoolbeheerliggaam en skoolbestuur goed moet saamwerk 

en mekaar se gebiede van verantwoordelikheid moet respekteer. Dit vergemaklik nie net 

hulle onderskeie take nie, maar verminder ook konflik tussen hulle, en die hele skool 

baat daarby (WKOD, 2007).  

Dit is ’n belangrike taak van skole om te onderskei tussen aanvaarbare en 

onaanvaarbare gedrag. In ’n positiewe skoolsituasie word ’n verbreking van die 

skoolreëls dus nie net as negatiewe optrede teenoor die skool beskou nie, maar ook as 

negatiewe optrede teenoor medeleerders en onderwysers, en as ’n vertroebeling van 

onderlinge verhoudings. In ’n positiewe skoolklimaat speel skoolreëls dus ’n kernrol in 

die geheelontwikkeling van die leerder. 

Om ’n positiewe skoolklimaat te skep, moet die beginsels van die “Circle of 

Courage”-model by die leerders gekweek word, wat kortliks op die volgende neerkom: 

• “ek behoort aan” 

• “ek presteer” 

• “ek is selfstandig” 

• “ek is ruimhartig” (WKOD, 2007). 
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Hierdie is ’n belangrike fokusverskuiwing in die doeltreffende hantering van 

leerdergedrag. Dié ontwikkelingsbenadering konsentreer daarop om leerders in staat te 

stel om in hulleself te groei. Sodoende ervaar hulle hulself as positief, neem hulle goeie 

besluite en kan hulle tot selfstandigheid vorder. 

 

 
Figuur 3.3: Leerderdissipline en skoolbestuur 

Uit WKOD (2007:2) 
 

Die bestuur van ’n positiewe gedragskultuur is ’n gekoördineerde en geïntegreerde 

benadering waarvolgens elke rolspeler die duidelike taak het om positiewe gedrag te laat 

slaag. Figuur 3.3 verskaf die basis vir implementering. 

 

3.3.1 Positiewe dissipline 

Lyfstraf is dekades lank vrylik in Suid-Afrikaanse skole gebruik om dissipline te 

handhaaf. Die geskiedenis van apartheid is ook die geskiedenis van die rottang. Die 

apartheid-onderrigstelsel was op ’n antidemokratiese en outoritêre filosofie gebaseer. 

Onderwysers is aangemoedig om die rottang te gebruik as ’n manier om dissipline te 

handhaaf, en onderwysers het gevoel dat lyfstraf handig te pas kom om beheer oor 

leerders uit te oefen. 

Die algemeenste redes wat onderwysers vir lyfstraf aangevoer het, was: 
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• huiswerk is nie gedoen nie, 

• niestiptelikheid en laatkom vir skool,  

• gedrag wat ontwrigting veroorsaak, en  

• nie oplet in die klas nie (Vally, 2005). 

 

Vally (2005) is van mening dat om leerders te straf in plaas daarvan om vas te stel wat 

die oorsaak van die swak-gedissiplineerde gedrag is, nie die oplossing nie. Om 

strategieë saam met die leerders uit te werk om hierdie probleme te hanteer, is ’n 

sinvolle manier om selfdissipline aan te moedig. Sodoende word daar ook insig verkry in 

die probleme wat jongmense in die gesig staar. Daar is dikwels ’n duidelike verband 

tussen hierdie moeilikhede en sosiale omstandighede, soos uit die volgende tabel blyk. 

 

Tabel 3.1: Moontlike sosiale oorsake van wangedrag 
Aangepas uit Vally (2005:10) 

Algemene 

probleem 

Moontlike oorsake 

Nie huiswerk 

gedoen nie 

Stresvolle huislike omstandighede. ’n Oorvol, raserige huishouding. Beskik 

nie oor elektrisiteit of ander noodsaaklike fasiliteite nie. Sommige kinders 

moet volwassenes se verpligtinge oorneem, soos om ander kinders groot 

te maak, of te werk om ’n inkomste vir die huishouding te genereer. Hierdie 

omstandighede laat kinders met beperkte of geen tyd vir huiswerk nie. 

Niestiptelikheid; 

laatkom vir 

skool 

Ongereelde openbare vervoer. Die koste verbonde aan vervoer is ook een 

van die grootste uitgawes in skoolgaanjare en weerhou leerders dikwels 

daarvan om by die skool te kom. Sommige ouer kinders moet na jonger 

broers en susters omsien omrede daar nie ’n volwasse ouer figuur is nie, 

of omdat die ouers stukwerk doen en baie vroeg moet vertrek, of siek is. 

Baie kinders in ons land het ook hulle ouers weens MIV/vigs verloor. Die 

druk om jonger kinders soggens te versorg, veroorsaak dat sommige 

leerders laat opdaag vir skool. 

Let nie op in die 

klas nie 

Konsentrasieprobleme kan veroorsaak word deur probleme met gehoor, 

sig, taal of onderrigmetodes, of selfs deur honger. Wanordelike gedrag is 

ook dikwels ’n teken van emosionele probleme wat die kind ondervind. 
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Onderwysers beskou lyfstraf soms as ’n noodsaaklike strategie met moeilike kinders. 

Die probleem met hierdie argument is egter dat dit juis hierdie kinders is wat 

onderwysers tot raserny dryf op wie lyfstraf die slegste langtermyn-impak het. Hierdie 

kinders se wanordelike gedrag is heel dikwels ’n teken van ernstige probleme, heel 

moontlik by die huis, soos in tabel 3.1 aangetoon word. Vally (2005) meen dat alhoewel 

lyfstraf as ’n “quick fix” gesien word, dit nie tot die kern van die probleem deurdring nie 

en daarom nie die probleem oplos nie. 

The worst thing seems to be for a school principal to work with methods 

of fear, force and artificial authority. Such treatment destroys the healthy 

feelings, the integrity and self-confidence of pupils (Einstein, in Vally, 

2005:27).  

 

Sedert 1994 is verskeie wette opgestel wat lyfstraf uitfaseer het omrede dit nie ’n 

besorgde skoolomgewing bevorder, waarin almal na waarde geag en gerespekteer word 

nie. Lyfstraf is ’n daad van geweld en ’n aanval op ’n persoon. Die Suid-Afrikaanse 

Skolewet (South African Schools Act, No. 84 of 1996) bepaal: 

No person may administer corporal punishment at a school to a learner. 

Any person who contravenes this is guilty of an offence, and liable on 

conviction to a sentence which could be imposed for assault. 
 
3.3.2 Alternatiewe vir lyfstraf 
Die meerderheid onderwysers in Suid-Afrika het maniere gevind om selfdissipline onder 

leerders aan te moedig sonder om staat te maak op fisieke of sielkundige straf. Pogings 

om dissipline in skole te transformeer, is die doeltreffendste as die hele skool betrokke 

is. Een manier om die hele skool by die ontwikkeling van ’n beter dissiplinestelsel te 

betrek, is om ’n skoolgedragskode op te stel. ’n Skoolgedragskode is ’n stel reëls 

waartoe leerders, onderwysers en ouers verbind is en wat dit ten eerste ten doel het om 

’n veilige skool te skep – ’n ondersteunende en veilige onderrigomgewing.  

Die doelstellings van ’n gedragskode is:  

• om deur middel van ’n dissiplinestelsel ’n kultuur van onderrig en leer binne 

’n skool te skep deur al die leerders se reg op doeltreffende onderrig, reg op 

menswaardigheid en reg op veiligheid te beskerm; 
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• om ’n duidelik-gedefinieerde uiteensetting te gee van die gedrag en optrede 

wat van leerders verwag word ten einde hulle in staat te stel om hulle 

gedrag dienooreenkomstig aan te pas; 

• om konsekwente en eenvormige optrede in die geval van oortredings uit te 

spel en sodoende by leerders ’n gevoel van sekuriteit te bewerkstellig 

deurdat dit vir almal duidelik sal wees wat van hulle verwag word; 

• om as maatstaf vir regverdige en redelike optrede te dien; 

• om die daaglikse funksionering van die skool te rig en aktiwiteite binne ’n 

ordelike bestel tot uitvoer te laat kom; 

• om ’n veilige omgewing vir leerders en opvoeders te bewerkstellig, en 

• om die doelstellings soos in die skool se missiestelling geformuleer, te 

ondersteun (WKOD, 2007).  

 

’n Skool se gedragskode verleen aan opvoeders die mate van gesag wat hulle nodig het 

om onderrig en opvoeding op ’n geordende wyse te laat plaasvind. Dit is daarom baie 

belangrik om aandag te gee aan die vereistes wat vir ’n geldige gedragskode gestel 

word.  

Vally (2005) noem die volgende wette wat nagekom moet word in die opstelling 

van ’n gedragskode: 

• ’n Skoolgedragskode mag nie in stryd wees met die land se grondwet nie. 

Dit beteken dat die gedragskode byvoorbeeld nie kan diskrimineer op grond 

van onder andere geslag, kleur of geloof nie. Alle aksies van die skool moet 

te alle tye daarop gerig wees om leerders, ouers en opvoeders se 

konstitusionele regte te respekteer, en menswaardigheid, gelykheid en 

vryheid te beskerm. 

• ’n Skoolgedragskode mag ook nie strydig wees met provinsiale of nasionale 

wette, regulasies of riglyne nie. Dit beteken byvoorbeeld dat ’n skool nie kan 

besluit om lyfstraf toe te pas nie. 

 

Artikel 8 van die Suid-Afrikaanse Skolewet (1996) verplig alle skole om ’n gedragskode 

op te stel. Terwyl die skoolhoof en opvoeders vir die daaglikse dissipline by die skool 

verantwoordelik is, is dit die beheerliggaam se plig om seker te maak dat die skool ’n 

gedragskode daarstel en handhaaf. Die daarstelling van ’n gedragskode behels die 

deelname van alle rolspelers, naamlik ouers, opvoeders en leerders, aan die hele 
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proses. Hierdie proses moet oop en demokraties van aard wees en geleentheid vir 

konsultering en onderhandeling bied. Sodoende word verseker dat die hele 

skoolgemeenskap eienaarskap van die gedragskode en die handhawing daarvan 

aanvaar. Dit is veral belangrik dat elke leerder bewus moet wees van die inhoud van die 

gedragskode. Hoewel elke skool ’n eie gedragskode, wat vir hulle bepaalde 

omstandighede opgestel is, moet hê, moet die gedragskode aan die vereistes wat hier 

bo genoem is, voldoen. 

 
3.3.3 Demokratiese reëls 
As ’n kultuur van veiligheid by ’n skool geskep wil word, is dit veral belangrik dat alle 

skoolreëls op almal van toepassing is. Om dit suksesvol te maak, is dit die beste om 

almal by die opstelling van ’n stel reëls vir die skool, sowel as ’n stel strafmaatreëls te 

betrek. Duidelike reëls, waartoe almal instem, help om ’n ordelike skool te skep waar 

mense kan verstaan wat besig is om te gebeur en waarom, omrede hulle deel was van 

die proses wat dit bepaal het. Dit is belangriker om goeie gedrag te beloon as om swak 

gedrag te straf. Verskeie studies het getoon dat positiewe versterking ’n meer 

doeltreffende instrument as straf is om dissipline te handhaaf. 

Om ’n demokratiese kultuur te skep, vereis ook demokratiese onderrig. 

Bykomend tot die leer hiervan in die Geskiedenisklas moet leerders ook weet hoe dit in 

die klaskamer en by die skool toepassing vind. Leerders moet leer dat regte deur 

verantwoordelikheid gebalanseer word. Dit impliseer: 

• as ek die reg het om my sê te sê, dan het ek ook die verantwoordelikheid 

om te luister na wat ander sê; 

• as ek die reg op beskerming van my besittings het, dan het ek ook ’n 

verantwoordelikheid om nie dié van ander mense te steel nie; 

• as ek die reg op beleefde en respekvolle behandeling het, dan het ek ook 

die verantwoordelikheid om ander ook so te behandel; en 

• as ek verwag mense moet stiptelik wees, dan het ek ook die 

verantwoordelikheid om self betyds op te daag (WKOD, 2007). 

 

3.3.4 Besluitneming oor die mees toepaslike straf 
’n Skool wat gebaseer is op bogenoemde demokratiese beginsels sal minder dissiplinêre 

probleme ondervind en geen nodigheid hê om lyfstraf toe te pas nie. Dit beteken egter 
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nie dat daar geen behoefte aan enige straf hoegenaamd sal wees nie. Daar is verskeie 

maniere om leerders te dissiplineer sonder om lyfstraf te gebruik. 
Om te verseker dat dissiplinêre optrede regverdig is, kan die volgende vrae gevra 

word: 

• Is die rede vir dissiplinering geldig? Word die skool se gedragskode of enige 

wet of regulasie oortree? 

• Ken die leerder die reëls? 

• Het hy/sy genoegsame waarskuwing ontvang? 

• Is die aard van die oortreding aan die leerder verduidelik? 

• Is daar genoegsame bewyse vir die oortreding? Is die bewyse geldig en 

aanvaarbaar? 

• Is ’n verhoor volgens die regte prosedure gehou in die geval van ernstige 

wangedrag? 

• Is die straf vir soortgelyke oortredings konsekwent, maar met inagneming 

van die omstandighede? 

• Is die leerder en die ouers ingelig oor die redes vir die straf? 

• Is die straf regverdig – bestaan daar goeie rede? (CASS, 1999). 

 

Die Suid-Afrikaanse Skolewet (1996) plaas ’n verpligting op skoolbestuursrade en 

opvoeders om te verseker dat dissipline in skole gehandhaaf word. Die Kode vir 

Opvoeders, soos deur die Suid-Afrikaanse Raad van Opvoeders (2000) gestel, plaas ’n 

verpligting op opvoeders om te alle tye die veiligheid en beste belang van die leerders 

voorop te stel. Daar word van opvoeders verwag om dieselfde mate van sorg teenoor 

leerders te openbaar as dié van ’n redelik sorgsame ouer. 

Teen die agtergrond van die Handves van Menseregte (1996) word dissiplinêre 

maatreëls as onredelik beskou wanneer dit: 

• oormatig is en op nalatige wyse geadministreer word; 

• fisieke of sielkundige pyn of skade veroorsaak; 

• daar geen duidelike rede vir die strafmaatreël is nie, of 

• nie ouderdomtoepaslik is nie. 

 

Die Handves van Menseregte (1996) skryf voor dat: 

• positiewe dissipline bevorder moet word; 
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• selfdissipline ontwikkel moet word, en 

• voorbeeldige optrede gevestig moet word deur gedrag te reguleer. 
 

3.3.5 Klaskamerbestuur  
Een van die redes waarom goeie skoolbestuur nodig is, is om goeie onderrig en leer in 

die klaskamer te verseker. Die beginsels van goeie skoolbestuur is ook in die klaskamer 

van toepassing. As onderrig in die klaskamer goed is, sal leerders belangstel, betrokke 

wees en voel hulle maak vordering, en die onderwyser en die skool minder 

dissiplineprobleme ondervind. Op dié manier kan goeie onderrig help om die skool ’n 

beter en vreedsame skool te maak, wat die leerders sal voel die moeite werd is om te 

beskerm. 

Die hoofdoel van ’n klaskamer is onderrig. Leerdergedrag toon dikwels ’n gebrek 

aan insig ten opsigte hiervan. Dit is egter die opvoeder se plig om sy/haar klaskamer 

sodanig binne die raamwerk van die skoolbeleid en positiewe gedragskultuur te bestuur 

dat optimale leer kan plaasvind (Coetzee & Jansen, 2007). 

’n Goeie klaskameronderrig-persoonlikheid kan baie help. Alhoewel elke 

onderwyser ’n unieke persoonlikheid en onderrigstyl het, word daar oor die algemeen 

saamgestem dat alle goeie onderwysers verdraagsaam is, selfvertroue het, ’n goeie 

humorsin het, ferm is (nie onaangenaam of onderdrukkend nie), geesdriftig, warm, 

konsekwent, betroubaar en nie “superieur” in hulle gedrag teenoor leerders is nie. ’n 

Goeie onderwyser bestuur ’n klaskamer goed sonder veel moeite. As ’n onderwyser ’n 

atmosfeer van stille vertroue en outoriteit kan skep, sal die stryd ten opsigte van 

klaskamerbeheer halfpad gewonne wees voor dit begin (Coetzee & Jansen, 2007). 

 
3.3.5.1 Emosionele intelligensie in die klaskamer  
Emosionele kreatiwiteit in die klaskamer verwys na die onderwyser se vermoë om 

omstandighede te skep wat ’n emosioneel warm klaskamerklimaat bevorder waarin 

leerders gemotiveer en geïnspireer voel om te leer en te presteer (Coetzee & Jansen, 

2007). Klaskameromstandighede kan wissel van baie warm tot koud. Die bestuur van 

die klaskamerklimaat is moeilik omrede onderwysers sensitief moet wees vir leerders se 

gedrag en leerders as individue moet verstaan, en hulle eie gedrag daarvolgens moet 

kan aanpas. ’n Onderwyser se gedragsensitiwiteit kan ’n beduidende verskil aan 

leerders se lewens maak. Suksesvolle onderwysers gebruik EI om die klaskamerklimaat 
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te monitor en te verbeter. In bylaag 10 word die basiese stappe tot EI in die klaskamer 

bespreek. 

Tabel 3.2 toon die ses vlakke van emosionele kreatiwiteit in die klaskamer. Die 

navorser maak dan ook van hierdie ses vlakke gebruik in die ontleding van die 

waarnemingsvraelyste wat in hierdie studie gebruik is. 

 

Tabel 3.2: Vlakke van emosionele kreatiwiteit in die klaskamer 
Aangepas uit Coetzee en Jansen (2007:114) 

Vlak 1: Profiel van die 
onderwyser se 
emosionele intelligensie  

 

• Kognitiewe gedrag 
• Temperament 
• Emosionele gedrag 

Passie  
Entoesiasme 
Optimisme 

• Sosiale gedrag 
Empatie 
Respek 
Sosiaal verantwoordelike gedrag 

Vlak 2: Sielkundige 
veiligheid 

 

 

• Kognitief 
Duidelikheid 

• Emosioneel 
Veiligheid  

• Praktyke 
Duidelikheid van prosedures 
Leerderbetrokkenheid 
Reëls afdwing 
Leerderverantwoordelikheid 
Reg en regverdigheid 

Vlak 3: Positiewe 
selfbeeld 

 

• Kognitief 
Positiewe selfbeeld 

• Emosioneel 
Selfvertroue 

• Praktyke 
Leerder-uniekheid 
Leerderselfbewustheid 
Sterk en swak punte 
Positiewe kwaliteite 
Terugvoer 

Vlak 4: Gevoelens van 
behoort 

• Kognitief 
Erkenning 

• Emosioneel 
Aanvaarding  

• Praktyke 
Betrokkenheid 
Samewerking 
Geleenthede 
Samehorigheid  
Groeptrots 
 



71 
 

Vlak 5: Doelgerigte 
gedrag 

• Kognitief 
Rigting 

• Emosioneel 
Motivering  

• Praktyke 
Doelstellings 
Uitdagings 
Ondersteuning/Riglyne 
Terugvoer  

Vlak 6: Persoonlike 
vaardigheid 

• Kognitief 
Vermoëns/Selfdoeltreffendheid 

• Emosioneel 
Trots/Entoesiasme 

• Praktyke 
Opsies/Probleemoplossing  
Ondersteuning 
Erkenning 
Terugvoer 
Viering van sukses 

 

Negatiewe omstandighede bring ’n spiraal van negatiewe houdings en gedrag na vore. 

Die verstaan van gewoontepatrone en die bewustelike ontwikkeling van EI sal 

onderwysers in staat stel om hierdie negatiewe siklus te verbreek. Die alternatief, soos in 

figuur 3.4 aangetoon, is dat onderwysers ’n siklus skep wat positiewe leerdergedrag 

versterk. Onderwysergedrag wat EI weerspieël, bevorder emosionele kreatiwiteit, wat ’n 

positiewe houding genereer en leerders motiveer (Coetzee & Jansen, 2007). 

 
3.4 KURRIKULUMTRANSFORMASIE NÁ 1994 
Die Nasionale Kwalifikasieraamwerk wat op die beginsels van die Onderwyswitskrif 

gebaseer is, beklemtoon die behoefte aan veranderinge in die onderwysstelsel om 

onderwys en opleiding te normaliseer en te herskep (DoE, 1997:Voorwoord). Hierdie 

paradigmaskuif is ’n belangrike voorvereiste vir die realisering van Suid-Afrika se 

onderwysvisie, wat soos volg lui: 

A prosperous, truly united, democratic and internationally completive 

country with literate, creative and critical citizens leading productive, self-

fulfilled lives in a country free of violence, discrimination and prejudice 

(DoE, 1997:Voorwoord). 

 

In teenstelling met die kurrikulum voor die verkiesing in 1994, wat op inhoud 

gekonsentreer het, konsentreer die huidige Nasionale Kurrikulumverklaring (NKV) op 

uitkomsgebaseerde onderwys. Die NKV beklemtoon wat leerders aan die einde van die 
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leerproses behoort te weet en te kan doen. Die doel van die NKV is om die volle 

potensiaal van elke leerder as burger van ’n demokratiese Suid-Afrika te ontwikkel (DoE, 

2003a:1). 

Die NKV bestaan uit die Algemene Onderwys- en Opleidingsband (AOO-band) 

en die Verdere Onderwys- en Opleidingsband (VOO-band). Die AOO- en VOO-band 

verseker dat leerders kennis en vaardighede verwerf wat hulle betekenisvol op hulle eie 

lewens kan toepas. Die doelwitte van die AOO- en VOO-band is om ’n basis vir 

gespesialiseerde leer daar te stel, die leerders vir verdere leer voor te berei, die leerders 

vir indiensneming voor te berei, die leerders te ontwikkel in burgers wat verbind is tot 

demokrasie, om holistiese ontwikkeling te bevorder, en by te dra tot ekonomiese en 

sosiale ontwikkeling (DoE, 2002b:1; DoE, 2003b:viii, 4). 

Die NKV word deur middel van verskeie leerareas in die AOO-band en vakke in 

die VOO-band geïmplementeer. In die Senior Fase (graad 7-9) is daar agt verpligte 

leerareas, waarvan Lewensoriëntering een is. In die VOO-band is daar 36 vakke binne 

ses leervelde. Lewensoriëntering kom in die leervelde Menslike en Sosiale Studies en 

Tale voor (DoE, 2002a:16; DoE, 2003b:11,12). 

Die volgende vyf fokusareas van Lewensoriëntering in die AOO-band wat almal 

betrekking het op mensomgewingsregte, soos in die grondwet vervat, behoort elke 

leerling se ontwikkelingsbehoeftes aan te spreek: 

• gesondheidsbevordering; 

• sosiale ontwikkeling; 

• persoonlike ontwikkeling; 

• fisieke ontwikkeling en beweging, en 

• oriëntering ten opsigte van die wêreld van werk (DoE, 2002a:26; DoE, 

2003a:4-7). 

 

Die vak Lewensoriëntering in die VOO-band het slegs vier fokusareas, naamlik: 

• persoonlike ontwikkeling; 

• burgerskap-opvoeding; 

• rekreasie- en fisieke aktiwiteite, en 

• beroepe en beroepskeuses (DoE, 2003b:44-45). 
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Vir die doel van hierdie navorsing word fisieke ontwikkeling en beweging en oriëntering 

ten opsigte van die wêreld van werk in die AOO-band nie bespreek nie, maar slegs 

persoonlike ontwikkeling in die VOO-band. 

 

3.4.1 Fokusareas in die AOO-band 
3.4.1.1 Gesondheidsbevordering 
Hierdie leeruitkomste behoort die leerder in staat te stel om ingeligte besluite oor 

persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid te neem. Keuses oor hoe 

leerders lewe en hulle deelname aan hoëgesondheidsrisikogedrag is die oorsaak van 

baie sosiale en persoonlike probleme. Die Lewensoriëntering-leerareaverklaring dek 

persoonlike, gesondheids- en omgewingsuitdagings met betrekking tot voeding, 

MIV/vigs, seksueel oordraagbare infeksies, tienerswangerskappe, veiligheid, geweld en 

mishandeling (DoE, 2002a:26; DoE, 2002b:5). 

 

3.4.1.2 Sosiale ontwikkeling 
Die sosiale leeruitkomte stel die leerder in staat om ’n begrip van en toewyding aan 

grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede, asook begrip vir diverse kulture en 

gelowe te toon. Om aanvaarding van diversiteit binne ’n veranderende en demokratiese 

samelewing en ’n verbintenis tot demokratiese waardes te ontwikkel, behoort 

persoonlike ontwikkeling in ’n sosiale konteks geplaas te word. Diskriminasie op grond 

van ras, herkoms of geslag is steeds vir Suid-Afrikaanse leerders ’n uitdaging, ten spyte 

van die beëindiging van apartheid (DoE, 2002a:26; DoE, 2002b:6). 

 

3.4.1.3 Persoonlike ontwikkeling 
Hierdie leeruitkomste voorsien die leerder van inligting oor dwelmmisbruik, seksualiteit, 

tienerswangerskap en seksueel oordraagbare infeksies, en bevorder persoonlike, 

gemeenskaps- en omgewingsgesondheid. Persoonlike gesondheid is belangrik om ’n 

mens se volle potensiaal te verwesenlik en rus die leerder toe om ’n doeltreffende 

bydrae tot die gemeenskap en samelewing te lewer. Hierdie fokusarea beklemtoon die 

selfkonsep, emosionele ontwikkeling, sosiale bevoegdheid, lewensvaardighede, 

selfbeeldvorming en selfbemagtiging (DoE, 2002a:26; DoE, 2002b:6). 
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3.4.2 Fokusareas in die VOO-band 
3.4.2.1 Persoonlike ontwikkeling 
Hierdie fokusarea spreek kwessies rakende dwelmmisbruik, seksualiteit, 

tienerswangerskap en seksueel oordraagbare infeksies aan en bevorder persoonlike, 

gemeenskaps- en omgewingsgesondheid. Die insluiting van verskeie aspekte kan die 

leerder help om probleme rakende persoonlike en gemeenskapswelstand op te los. 

Persoonlike welstand staan sentraal tot die verwesenliking van die mens se volle 

potensiaal. Dié fokusarea beklemtoon die selfkonsep, emosionele, letterkundige en 

sosiale bevoegdheid en lewensvaardighede. Die Leerareaverklaring berei die leerder 

voor vir die realiteit van portuurdruk, faktore wat lewenskwaliteit beïnvloed en 

verhoudingsdinamika, asook om ’n leier en ouer te wees (DoE, 2003c:11). 

 

3.4.2.2 Lewensoriëntering en die uitbreiding van emosionele vaardighede 
Die woord “lewensoriëntering” omvat die kern van wat hierdie leerarea wil bereik, wat op 

die holistiese ontwikkeling van die leerders konsentreer. Lewensoriëntering word as ’n 

basis beskou om leerders te bemagtig om betekenisvolle lewens te lei in ’n gemeenskap 

wat gedurig veranderinge ondergaan. Dit berei leerders voor vir die lewe en die 

gepaardgaande verantwoordelikhede en moontlikhede. Lewensoriëntering as 

leerarea/vak sal leerders in staat stel om hulle talente te gebruik om hulle volle 

liggaamlike, geestelike, intellektuele, persoonlike, emosionele en sosiale potensiaal te 

verwesenlik.  

Die keuse van die inhoud van dié leerarea is bepaal deur die konteks waarin die 

leerders hulleself binne die huidige Suid-Afrika bevind en die aard van persoonlike 

uitdagings wat die leerders in hierdie samelewing moet hanteer. Misdaad, geweld en 

omgewingsvraagstukke raak bykans elke skool, leerder en gemeenskap. Ten spyte van 

politieke veranderinge is die lewe steeds kompleks en uitdagend (DoE, 2002A:28; DoE, 

2002b:4). 

Volgens Rademeyer (2008) voel ouers veral ná die onlangse swaardaanval by 

die Krugerdorpse skool baie ongelukkig oor die inhoud van die graad 11-leerders se 

Lewensoriëntering-kurrikulum, waarin 17 bladsye breedvoerige inligting oor satanisme 

verskaf word. Ouers voel dit is as gevolg van dié inligting wat kinders se nuuskierigheid 

geprikkel word en hulle dan daarmee begin eksperimenteer, wat tot voorvalle soos die 

genoemde swaardaanval kan lei. In graad 11-leerders se handboeke verskyn ’n gebed 

aan Satan, ’n breedvoerige uiteensetting van die kerk van Satan as organisasie, ’n 



75 
 

getrouheidseed wat aan Satan afgelê kan word, die wette en reëls van die satanskerk 

wat gehoorsaam moet word, die hoofrigtings van satanisme, verse uit die satanistiese 

bybel, sowel as al die kentekens en waarvoor dit staan. Ouers se beswaar is nie teen ’n 

les teen satanisme nie, maar dat dit in soveel diepte behandel word. Maree, ’n 

opvoedkundige sielkundige wat gereeld met adolessente werk, meen dat, in die lig 

daarvan dat kinders vandag aan allerlei dinge op MXit, die internet, in winkelsentrums en 

ander media blootgestel word, dit eintlik noodsaaklik is dat hulle ’n “opvoedkundig- 

regstellende perspektief” op iets soos satanisme moet kry. Hy sê dat of ouers dit nou wil 

weet of nie, hulle kinders kom daarmee in aanraking en dat dit beter is dat hulle die regte 

inligting kry (Rademeyer, 2008). Lesufi, ’n onderwyswoordvoerder in Gauteng, het gesê 

’n taakspan sal ondersoek instel. Hy het aan die media gesê: “Die departement is 

daartoe verbind om enige vorm van satanisme in skole uit te roei en moedig dit nie aan 

dat leerders daaraan blootgestel word nie. As dit aanstootlik is, sal dit verwyder word” 

(Rademeyer, 2008:2). 

Die navorser ondersoek dan ook in hierdie navorsing of Lewensoriëntering as 

leerarea se leeruitkomste, wat veronderstel is om leerders toe te rus om ’n produktiewe 

en sinvolle lewe in ’n vinnig-veranderende samelewing te lei, wel bereik word. Daar word 

slegs 8% aan die leerarea/vak Lewensoriëntering in die AOO-band (DoE, 2002a:18) en 

2 uur aan die vak Lewensoriëntering in die VOO-band (DoE, 2003b:21) afgestaan. Dit 

wil voorkom of die Departement van Onderwys meer klem lê op Wiskunde, Wetenskap 

en Tegnologie. Koffie Annan, voormalige sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, 

is van mening dat tegnologie alleen nie die wêreld se probleme kan oplos nie (Van 

Deventer, 2002). Indien die Departement van Onderwys op nasionale vlak ’n holistiese 

benadering tot onderwys voorstaan (DoE, 2002a:6), wat wel so in verskeie dokumente 

vervat is, waarom word daar dan nie meer klem op leerders se sosiale en emosionele 

ontwikkeling en behoeftes gelê nie?  

Daar is ’n dringende behoefte in skole daaraan om op innoverende wyses met 

gedragsprobleme om te gaan. Die vraag wat tereg gevra kan word, is waarom 

geweldvoorvalle in ons skole toeneem as die leerarea/vak Lewensoriëntering die soort 

leerder wat in belang van die samelewing sal optree, in die vooruitsig stel.  

Onderwysers voel positief oor die leerarea/vak Lewensoriëntering, maar baie is 

nie opgelei om die programme aan te bied nie. Die sukses of mislukking van 

Lewensoriëntering as leerarea/vak berus dus by die hoof van die skool: hoe aanstellings 
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gemaak word om te verseker dat onderwysers gekwalifiseer is om Lewensoriëntering 

aan te bied, en dat dit ’n regmatige plek op die skool se tydrooster het (Ferguson, 2005).  

Die ironie is dat alle onderwysers volgens die NKV gekwalifiseer, bekwaam, 

toegewyd en deernisvol moet wees. Hulle moet as fasiliteerders van leer, vertolkers, 

ontwerpers van leerprogramme en leerstof, leiers, administrateurs en bestuurders 

optree. Onderwysers moet ook as vakkundiges, navorsers en lewenslange leerders, 

gemeenskapslede, burgers en beraders, assessors en deskundiges van leerareas of 

leerfases optree (DoE, 2002b:3; DoE, 2003b:5).  

Die navorser is van mening dat die leerarea/vak Lewensoriëntering wel die bou 

van verhoudings en ’n helende benadering tot uitdagende gedrag kan bevorder as dit die 

onderwysers toelaat om: 

• boeliegedrag te bespreek en strategieë te ontwikkel om die probleem te 

hanteer; 

• ’n bewustheid van rassisme en ander vooroordele, en die oorsake daarvan 

en probleme daarrondom te skep; 

• verskeie maniere waarop met dreigemente en intimidasie omgegaan kan 

word, te oorweeg; 

• reaksie op fisieke aanranding te bespreek; 

• konflikhanteringstegnieke te ondersoek, en 

• leerders se kommunikasievaardighede te ontwikkel. 

 
3.5 BENADERING TOT INTERVENSIEPROGRAMME 

Wat is voorkoming? 

Veinot (1999:1) definieer voorkoming soos volg: 

Prevention provides an escape from a negative life course, and helps to 

develop competency and knowledge that leads to a more desired life 

course in general. 

 
Veinot (1999) meen dit is onwaarskynlik dat een program toereikend sal wees om die 

veelvuldige vorms van geweld wat leerders in die gesig staar, aan te spreek. Programme 

moet ontwikkelingstoepaslik wees en verkieslik oor die jare herhaal word. Daar is nie ’n 

vinnige oplossing (byvoorbeeld een vertoning, een video of een kurrikulum) vir 

geweldvoorkoming nie; veelsydigheid word aanbeveel (Minnesota Department of 

Education, 1995). Geweldvoorkomingsprogramme in skole moet aaneenlopendheid 
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verseker. Die proses moet vroeg begin en intervensies moet gereeld dwarsdeur die kind 

se ontwikkelingstadium herhaal word. Dit sal byvoorbeeld goed wees as ’n program soos 

boelievoorkoming dwarsdeur ’n leerder se skoolloopbaan aangebied word. Programme 

spreek meer dikwels een spesifieke vorm van geweld vir ’n beperkte ouderdomsgroep 

aan, wat beteken ’n skool moet ’n reeks intervensieprogramme bied, en dat die 

verantwoordelikheid vir die integrering van die verskeie dele tot ’n geheel op die 

skoolbestuur en onderwysers se skouers rus.  

Dit is geen maklike taak om hierdie verskeie intervensieprogramme binne die 

parameters van die skool, klaskamer en reeds oorlaaide onderwysers in te pas nie 

(School-based Violence Prevention Programs, 2002). Die beste oplossing is om 

intervensieprogramme deel te laat vorm van die kurrikulum, sodat dit deel kan uitmaak 

van die gewone leerprogram wat aangebied word. Die leerarea Lewensoriëntering is ’n 

voorbeeld van ’n geweldvoorkomingsbenadering wat die betrokke kennis en 

vaardighede by die skool se gewone kurrikulum integreer. 

Die omvattendste benadering wat geweldvoorkomingsvaardighede voortbring en 

die boodskap oordra dat geweld nooit aanvaarbaar is nie, sluit in: 

• die emosionele, sosialegesondheid- en wetlike gevolge van geweld 

(insluitende emosionele, fisieke en seksuele geweld, of geweld op grond 

van ras, klas, ouderdom geslag, seksuele oriëntasie of vermoëns) en die 

impak daarvan op slagoffers, oortreders en die gemeenskap; 

• die identifisering en uitdrukking van gevoelens, begeertes en behoeftes op 

’n niegewelddadige wyse,  en die aanvaarding van verwerping; 

• die verbetering van pro-sosiale en selfwaardevaardighede; 

• hoe om portuurdruk te hanteer; 

• hoe om konflik vreedsaam op te los; 

• die identifisering van woede en hoe om toepaslik daarop te reageer; 

• keuses en besluite oor geweld, insluitende weiering en weerstand daarteen; 

• om die manier waarop die gewilde media seksisme, geweld teen meisies en 

vroue, seksuele stereotipes en rassisme versterk, te verstaan; 

• inligting oor die wetlike en kriminele definisie en gevolge van geweld; 

• inligting oor die geslagsverwante aard van verskeie vorms van geweld en 

die dinamika van verskeie vorms van mishandeling, insluitende kinder- en 

seksuele mishandeling, diskriminasie, rassisme, seksuele teistering, 
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homofobie, seksuele aanranding, boelie, en die seksuele uitbuiting van 

kinders en die jeug (Veinot, 1999). 

 
Veinot (1999) meen dat benaderings wat leerders betrek, gebruik moet word. Dit behels 

dat ’n verskeidenheid interaktiewe tegnieke gebruik moet word om die aandag van 

kinders en adolessente vas te vang. Onderwysers en skoolpersoneel is nie die enigste 

persone wat geweldvoorkomingspogings kan lei nie – leerders moet toegelaat word om 

selfleierskap te neem. Volgens Veinot (1999) is dit nie ’n nuwe idee nie en word dit reeds 

vir langer as 30 jaar as ’n portuur-bemiddelingsbenadering gebruik. Skole moet 

aangemoedig word om van portuuronderrig in geweldvoorkomingsprogramme gebruik te 

maak, veral rakende geslagsgebaseerde geweld. Deur leerders ’n toneelstuk te laat 

opvoer of voordrag te laat lewer, is twee voorbeelde van hoe om hulle aktief te betrek. 

Daar word gehoop dat wanneer die leerders die boodskap van hulle portuurgroep kry, dit 

meer relevant sal wees en ’n groter impak sal hê.  

 
3.5.1 Ondersteuningstrukture 
Ondersteuningstrukture vorm ’n belangrike aspek van intervensiepogings. Figuur 3.6 

belig doelgerigte intervensies, geselekteerde intervensie en universele intervensies wat 

riglyne verskaf vir die saamstel van ondersteuningstrukture binne die skoolkonteks. 
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Tersiêre voorkoming >  

 

 

 

 
 
Sekondêre voorkoming >  

 

 

 
 
 

Primêre voorkoming > 

 

 
 

Figuur 3.4: Universele, geselekteerde en doelgerigte intervensies 
(WKOD (2007:31)) 

 

Ondersteuningstrukture wat volgens die WKOD (2007) in ’n skool in plek moet wees om 

geweld-intervensie in die skoolkonteks te bevorder, is onder meer die volgende 

(vergelyk figuur 3.4): 

 
3.5.1.1 Die portuurhelper-stelsel 

• Stelsel waarin leerders ondersteuning van medeleerders ontvang. 

• Vestig ’n skoolkultuur van omgee en ondersteuning. 

• Maak berading toeganklik vir leerders. 

• Bring leerders met behoeftes by geskikte hulpverleners uit. 

• Skep die geleentheid om probleme vroeg te identifiseer. 

 
3.5.1.2 Die kringspan 

• Multifunksionele span aan die Onderwysbestuur- en Ontwikkelingsentrum 

verbonde. 

 

Doelgerigte intervensies: 
• Dienste gerig op individuele leerders. 
• Omvattende ondersteuning (familie, 

gemeenskap). 
• Ontwikkelingsprogramme 

 (vennootskap met gemeenskapsbronne). 

Geselekteerde intervensies: 
• Volwasse mentor (opvoeder). 
• Ontwikkeling  van selfbeheer. 
• Gestruktureerde ondersteuning 

                 (onderwys-ondersteuningspan). 
• Individuele onderwys-

ondersteuningsplan. 
• Kringspan (multifunksionele span). 

Universele intervensies: 
• Vroeë identifisering van leerders 

se behoeftes. 
• Programme ter voorkoming van 

boelie, konflik, woede. 
• Doeltreffende akademiese 

onderrig. 
• Konsekwente toepassing van 

leerdergedragskode. 
• Positiewe gedragskultuur. 
• Portuurhelper-span. 
• Klaskamergedragskode. 

 



80 
 

3.5.1.3 Die onderwys-ondersteuningspan 

• Help met die identifisering en assessering van leerders met gedragstoornisse se 

sterk punte en ontwikkelingsareas. 

• Help met die saamstel van ’n individuele onderwys-ondersteuningsplan vir elke 

leerder wat gedragstoornisse ervaar en pas die plan aan waar nodig. 

• Help met die verwysing van die leerder na ander toepaslike diensverskaffers 

waar nodig. 

• Monitor en evalueer die vordering van die leerder. 

 
3.5.1.4 Die individuele onderwys-ondersteuningsplan  

• ’n Doelgerigte plan vir intervensie en ondersteuning. 

• Konsentreer op leerders se sterk punte wanneer hulle behoeftes bepaal word. 

• Word deur die onderwys-ondersteuningspan bestuur. 

• Berus op gereelde hersiening. 

 
3.5.1.5 Die opvoeder as volwasse mentor 

• Nie noodwendig ’n klasopvoeder nie, maar ’n opvoeder van leerders uit keuse. 

• Gereelde gesprekvoering (weekliks) oor die leerder se vordering. 

• Aktiewe betrokkenheid by die leerder. 

 
3.5.2 Emosionele intelligensie as intervensie om geweld te voorkom 
EI verteenwoordig die aanleg of vermoë om emosies by ’n mens se redeneringsproses 

te betrek. Emosionele prestasie impliseer dat ’n persoon kennis opgedoen het van 

emosies of inligting wat daarmee verband hou. Emosionele bevoegdheid bestaan 

wanneer ’n persoon ’n verwagte vlak van emosionele prestasie bereik het (Mayer & 

Salovey, 1997). Volgens Mayer en Salovey (1997) se hersiene definisie sluit EI die 

vermoë om emosies akkuraat waar te neem, ’n skatting van die emosie te maak en op ’n 

sosiaal aanvaarbare wyse uiting aan emosies te gee, in. 

Om ’n mens se eie emosies te kan herken en beheer, wat ’n komponent van EI 

is, help uiteraard om emosionele probleme te verminder. Tieners wat emosionele 

probleme het, asook dié wat nie hulle emosies kan herken of beheer nie, se kanse is 

groter om substanse te misbruik as emosioneel gesonde tieners (Goleman, 1995). In 

twee afsonderlike studies is ook bevind dat tieners kan leer om pessimistiese denke wat 
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depressie veroorsaak, af te leer deur basiese emosionele vaardighede aan te leer 

(Segal, 1997). 

Die onderstaande tabel verduidelik hoe om EI in die skool as ’n leergeleentheid 

te benut. 

 
Tabel 3.3: Emosionele intelligensie 

Aangepas uit Mayer & Salovey (1997:14-20) 

 
Reflektering en regulering van emosies om emosionele en intellektuele ontwikkeling te bevorder 

 

 

 

 
Verstaan en ontleed emosies; pas emosionele kennis toe 

 

 

 

 
Emosionele fasilitering van denke 

 

ddd 

 

 
Persepsievorming, skatting, en die uitdrukking van emosies

Die vermoë om bereid te 
wees om alle emosies 
(aangenaam en 
onaangenaam) te beleef 

Die vermoë om by ’n 
emosie betrokke te raak al 
dan nie, afhangende van 
die inligting oor en 
bruikbaarheid van die 
emosie 

Die vermoë om emosies 
te benoem en die verband 
tussen die beskrywende 
woord en die emosie te 
begryp 

Emosies prioritiseer denke 
deur aandag op belangrike 
inligting te vestig 

Die vermoë om emosies in 
mens se gevoelstaat, emosies 
self en denke te identifiseer 

Die vermoë om die 
betekenis van ’n emosie in 
’n bepaalde situasie te 
interpreteer, byvoorbeeld 
hartseer ná ’n verlies 

Die vermoë om komplekse 
emosies, soos gelyktydige 
haat en liefde, of ’n 
kombinasie van vrees en 
verrassing, te verstaan 

Die vermoë om eie en 
ander se emosies te 
monitor en te bepaal hoe 
duidelik, tipies, invloedryk 
en realisties hulle is 

Die vermoë om eie en ander se 
emosies te beheer deur 
negatiewe emosies se impak te 
verklein en positiewe emosies 
se impak te vergroot sonder 
om inligting te onderdruk 

Die vermoë om ’n moontlike 
oorgang van een emosie na ’n 
ander te herken, soos van 
woede na skaamte 

Emosies is duidelik en 
beskikbaar genoeg om as 
hulpmiddels tydens 
besluitneming en terugdink 
aan gevoelens te kan gebruik 

Emosionele 
gemoedskommelinge verander 
in die individu se perspektief 
van optimisties na paslik en 
moedig konsiderering van 
verskillende sienswyses aan 

Verskillende emosionele 
state moedig spesifieke 
probleemopslossingsmetodes 
aan. Só fasiliteer gevoelens 
van geluk induktiewe 
redenering en kreatiwiteit 

Die vermoë om emosies in 
ander persone, ontwerpe 
en kunswerke te identifiseer 
deur taal, klank ,voorkoms 
en gedragsleidrade 

Die vermoë om emosies en 
behoeftes wat daarmee 
verband hou, akkuraat uit te 
spreek 

Die vermoë om tussen akkurate 
en onakkurate en tussen eerlike 
en vals emosies te kan onderskei 
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3.6 SAMEVATTING 
Die doel van hierdie hoofstuk was om riglyne en vereistes vir die gebruik van 

alternatiewe metodes vir die ontwikkeling van EI vas te stel. Hierdie riglyne en vereistes 

voorsien die konseptuele raamwerk vir die empiriese ondersoek wat in die volgende 

hoofstukke bespreek word. 

Die belangrikheid van doeltreffende skoolbestuur is beklemtoon. Doeltreffende 

skoolbestuur om ’n veilige en vreedsame skool te verseker, word nie sommerso bereik 

nie – dit verg energie, toewyding en begrip. Dit betrek al die groepe wat by die 

skoolbestuurspan ingesluit is: die skoolbeheerliggaam, skoolhoof, adjunkhoof, 

departementshoofde, graadhoofde/senior opvoeders, en die verteenwoordigende raad 

van leerders. Skoolbestuur wat op demokratiese beginsels gegrond is, behoort in staat 

te wees om: 

• die risiko van geweld in die skool te verklein, en 

• die skool te verenig om weerstand te bied teen bedreigings van buite, soos 

bendes. 

 

Dit is dan ook een van die redes waarom die Suid-Afrikaanse Skolewet bepaal dat skole 

demokraties bestuur moet word en waarom skoolbeheerliggame tot stand gekom het. 

Die bestuur van ’n positiewe gedragskultuur benodig aktiewe leierskap om ’n 

konstante positiewe ingesteldheid teenoor en geloof in die stelsel te bewerkstellig. Dit 

behels daarom ferm, gekoördineerde en beplande optrede om die skoolgedragskode in 

ooreenstemming met die skool se etiek te handhaaf. 

Die sentrale vraag wat in hierdie navorsing gestel word, is daarom of dissipline 

gemoeid is met die voorkoming van geweld en wangedrag, of slegs met die straf van die 

oortreders. In ’n era waarin menseregte beklemtoon word, onthul die literatuur dat 

dissipline voorkomend van aard moet wees. Veranderinge in die onderrigbeleid oor 

lyfstraf vra om veranderinge in die manier waarop onderrig en leer in skole plaasvind. 

Eksterne dissipline wat op leerders afgedwing word, is nie meer moontlik nie. Dít skep 

die moontlikheid om leerders volgens die waardes wat in ons grondwet uiteengesit is, te 

onderrig en ontwikkel interne dissipline wat tot selfdissipline kan lei. 

Die skoolbestuur en opvoeders moet ’n paradigmaverskuiwing aangaande 

dissipline maak en daarop konsentreer om dissiplinemodelle te genereer wat klem lê op 

die ontwikkeling van selfdissipline. Die literatuurstudie het onthul dat alternatiewe vir 

lyfstraf bestaan; opvoeders moet hierdie riglyne gebruik om leerders in 
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selfgedissiplineerde, gehoorsame leerders te help ontwikkel wat hulle tot leer verbind in 

die klaskamer. Die literatuur stel voor dat opvoeders in reflekterende praktyke belê om 

hulle eie styl en gewoontes te verbeter, en nuwe strategieë vir skoolbestuur en onderrig 

ontwikkel. Onderwysers en skole het nodig om deurentyd bemagtig te word en te groei, 

en moet daarom deurlopend ondersteuning ontvang om dit te kan doen. 

Die volgende hoofstuk konsentreer op die navorsingsontwerp en metodologie 

wat in die navorsingsprojek ontplooi is. Die doel was om vas te stel of daar ’n korrelasie 

tussen EI-onderrigmetodes en leerders se gedrag bestaan. Om dít te kon doen, het die 

navorser die studie vanuit ’n kwalitatiewe benadering uitgevoer en verskeie data-

insamelingsinstrumente gebruik. 
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HOOFSTUK 4 
NAVORSINGSRAAMWERK EN TEORETIESE 

BENADERING 
 

4.1 INLEIDING 
Die hoofdoelwit van hierdie navorsing was om spesifiek sosiaal-emosionele intervensies 

se impak op graad 9-leerders se gedrag en emosies in die spontane omgewing van die 

skool te evalueer. Die tweede doelwit van hierdie studie was om die mate van korrelasie 

tussen skoolbestuurspraktyke en die leerders se gedrag te ondersoek. 

Aangesien die navorser deelnemend by die studie betrokke is, plaas dit die 

navorsing binne die veld van aksienavorsing. Soos voorheen genoem, was die navorser 

nie deel van die binneorganisasie nie, maar ’n vrywillige berader wat by die 

skoolpraktyke betrokke was. Die navorser is dus saam met die onderwysers, wat die 

binnegroep van die skool vorm, gekonfronteer met probleme soos geweld, misdaad en 

konflik onder leerders. Soms was die wyse waarop konflik- en geweldsituasies hanteer 

is, suksesvol, en was die navorser van mening dat daar tog ’n verbetering in die 

geweldsituasie by die skool was. Ander kere was die moeilikhede onoorkombaar. Dit het 

geblyk dat die waardes van die onderrigstrategieë, skoolbestuurstrategieë en geweld-

intervensiestrategieë by die skool in botsing was. ’n Beginpunt vir die aksienavorsing 

was dus om maniere te vind om hierdie teenstrydighede uit die weg te ruim.  

Met dié doel het die navorser eerstens die impak van klaskamerpraktyke 

ondersoek. Vier deelnemende onderwysers het gevolglik vir vier weke doelbewus 

gebruik gemaak van EI-onderrigmetodes in die klaskamer. Die impak wat die gebruik 

van EI in die klaskamer op die leerders se gedrag gehad het, is oor hierdie tydperk 

geëvalueer.  Die wyse waarop deelnemers (onderwysers en leerders) geselekteer was 

vir die studie word in 4.6 bespreek. 

Verskillende data-insamelingsinstrumente is gebruik om die nodige data te verkry 

om ’n beskrywing van die sosiale aangeleentheid wat ondersoek word, te gee. Vraelyste, 

fokusgroep-onderhoude, veldnotas en waarneming is vir die insameling van toepaslike 

en onthullende data gebruik, wat dit moontlik gemaak het om inligting te bekom en insig 

daarin te verkry. Die navorsingsinstrumente in hierdie empiriese ondersoek is spesifiek 

gekies om die primêre en sekondêre navorsingsvrae te kon beantwoord. Empiriese 

navorsing is daarop gerig om ons kennis uit te brei deur antwoorde op vrae of oplossings 
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vir probleme te vind. Die heel eerste stap in die beplanning van ’n navorsingsprojek is 

daarom om te identifiseer presies wat ons nie weet nie. Die vraag of probleem wat 

ondersoek word, moet duidelik geformuleer word (Neale & Liebert, 1980). 

 

4.1.1 Die primêre navorsingsvraag 

Watter elemente behoort ’n sosiaal-emosionele intervensieprogram by ’n skool te bevat 

om die voorkoming van geweld en misdaad in die skool te verseker?  

 

4.1.2 Sekondêre navorsingsvrae 

• Watter agtergrondkennis oor EI-onderrigmetodes besit onderwysers en die 

skoolbestuur? 

• Wat is die aard van onderwysers se opleiding in en kennis en begrip van EI in die 

klaskamer?  

• Hoe word EI as intervensie in die skool aangewend? 

• Is die nodige ondersteuningstelsel in plek om toereikende ondersteuning aan 

onderwysers te verskaf rakende alternatiewe en gewysigde onderrigmetodes om 

leerders toe te rus met vaardighede wat EI bevorder? 

• Is daar ondersteuningstrukture in plek wat geweld-intervensies binne die 

skoolkonteks bevorder? 

 
4.1.3 Voorafgaande ondersoek 

Soos in 1.4 genoem was dit nodig om ‘n ondersoek voorafgaande tot die studie by die 

skool uit te voer. Die ondersoek wat die studie voorafgegaan het, het dit ten doel gehad 

om die bestaande probleem ten opsigte van geweld en misdaad en 

skoolbestuurstrategieë te konstateer. Die navorser het ongestruktureerde 

gespreksonderhoude met die skoolhoof en beheerraadslede gevoer. Die rede hiervoor 

was dat inligting wat uit ongestruktureerde onderhoude spruit, tot ’n nuwe fokuspunt kan 

lei. Hierdie ongestruktureerde onderhoude pas in by die navorser se aksienavorsing, 

aangesien die doel juis was om die spontane omstandighede binne die skool te 

ondersoek. Die kombinasie van waarneming en onderhoude verseker volgens Mills 

(2003) dat komplementêre inligting bekom word. 

Die skoolhoof het die twee gestruktureerde tabelvraelyste oor geweld en 

misdaad wat onderskeidelik teen persone en eiendom gerig is (bylaag 4 en 5), voltooi. 

Die doel was om die skoolbestuur te help om prioriteitsmisdade en -geweld in die skool 
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uit te lig. Hierna het die skoolhoof ’n gestruktureerde diagnostiese vraelys (bylaag 6) 

voltooi om uit te wys watter intervensiepogings teen geweld en misdaad in die skool 

aangewend word, en ook om probleme rondom die skoolbestuur wat aangespreek moet 

word, te identifiseer. Die navorser het die vraelyste saamgestel uit inligting wat verkry is 

uit die dokument Protecting your School from Violence and Crime (CASS, 1999). 

Een groot probleem ten opsigte van die skoolbestuur wat tydens die 

voorafgaande ondersoek uitgewys is, is dat daar nie behoorlik rekord van voorvalle 

gehou word nie. 

Volgens die data wat tydens die voorafgaande ondersoek ingesamel is by wyse 

van onderhoudvoering met en waarneming van die skoolhoof en beheerraad, is spesifiek 

die volgende gedragsprobleme by graad 9-leerders geïdentifiseer: 

 ’n onvermoë om woede toepaslik te beheer; 

 ’n onvermoë om toepaslik met die portuurgroep te interreageer; 

 ’n onvermoë om te kalmeer wanneer hulle kwaad is; 

 ’n onvermoë om terug te staan wanneer dinge emosioneel nie volgens hulle 

wense verloop nie. 

 

Uit die gespreksonderhoude het dit duidelik geword dat van hierdie leerders nie die 

gevolge van hulle gedrag verstaan nie en ook nie oor die vermoë beskik om toepaslike 

aksies te beplan nie. Die leerders se vermoë om intelligente sosiale besluite te neem, 

word hierdeur gekortwiek. EI is volgens Goleman (1995) die vermoë waaroor ’n persoon 

beskik om emosies doeltreffend en toepaslik te monitor en te reguleer, insluitende die 

emosies wat deur ander getoon word (kyk na 1.6.9). Een van die sekondêre 

navorsingsvrae is dan ook watter rol onderwysers in die ontwikkeling van EI by leerders 

kan speel. Omdat onderwysers belangrike rolmodelle vir leerders is, is dit belangrik dat 

hulle EI deur middel van hulle eie optrede by leerders ontwikkel.  

Die voorafgaande ondersoek het aan die lig gebring dat die keuse van 

navorsingsinstrumente vir die insameling van toepaslike data vir hierdie studie korrek 

was. 

  

4.2 TEORETIESE BENADERING 
4.2.1 Kritiese paradigma 

Hierdie navorsing is binne ’n kritiese paradigma uitgevoer. 
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Navorsing is oor die algemeen krities wanneer dit poog om swak punte en die 

gevolge daarvan in die teorie te vind (Popper, 1980). Kritiese navorsing is 

geïnteresseerd in die ontwikkeling van sosiale en magstrukture en het emansipasie en 

die bemagtiging van navorsingsdeelnemers ten doel (Brooke, 2002).  

Die term “kritiese navorsing”, of “kritiese teorie”, beskryf dikwels benaderings tot 

die menslike wetenskap waarvan die beoefenaars hulleself in die Marxistiese tradisie 

sien. ’n Belangrike aspek van kritiese navorsing wat direk van Marxisme oorgeërf is, is 

dat dit ten doel het om ’n praktiese verskil te maak. Marx was teleurgesteld oor die 

filosofie se onvermoë om die aangeleenthede van die dag aan te spreek. Hy was dus 

van mening dat filosofie die wêreld slegs interpreteer, maar dat dit inderwaarheid 

belangrik is om dit te verander (Marx, 1983). Brooke (2002) se definisie van kritiese 

navorsing impliseer dus dat dit dit ten doel het om sosiale realiteite te verander, 

gewoonlik deur individue se omstandighede te verbeter.  

Kritiese navorsing is dus normatief. Dit poog om sosiale realiteite te verander om 

’n praktiese verskil te maak. Sosiale navorsing alleen kan nie bepaal of dinge sal 

verander en tot watter mate dit sal verander nie – daarvoor is addisionele normatiewe 

aannames benodig. Navorsers wat van die kritiese benadering gebruik maak, het twee 

doelwitte: Die eerste is om die gaping tussen die werklike probleem wat ondervind word 

in die spesifieke omstandighede en die teorie wat gebruik word om die probleem te 

verduidelik, sover as moontlik te oorbrug. Die tweede is om deelnemers te help om die 

probleem te identifiseer en dit duidelik te formuleer deur hulle kommer daaroor uit te lig 

(Grundy, 1986).  

Die interaksie tussen teorie en praktyk deur middel van die proses van refleksie 

met ’n kritiese intensie kan tot die verbetering van die spesifieke situasie lei (Grundy, 

1986). Hierdie navorsing konsentreer dus op ’n refleksie oor skoolbestuurspraktyke en 

die impak van EI op leerders se gedrag. Aksienavorsing wat binne ’n kritiese paradigma 

onderneem word, poog om sosiale en historiese faktore wat tot ongelykhede en 

marginalisering bydra, te ontbloot. Johannes (2005) is van mening dat navorsing wat 

binne ’n kritiese paradigma gedoen word, onderskryf word deur emansipasie, ’n 

gerigtheid op vryheid en rasionele outonomie, en die bemagtiging van mense sodat hulle 

meer beheer oor hulle lewens kan verkry.  

Die aksienavorsing wat by die betrokke skool in hierdie studie binne die 

raamwerk van ’n kritiese paradigma onderneem is, het by wyse van EI onderrig in die 

klaskamer gepoog om die geweldsituasie te verander, nie net bloot om die intervensie 



 88 

meer doeltreffend te maak nie. Die doel van hierdie navorsing was dan ook nie slegs om 

die probleme wat die skool rondom geweld en intervensiepogings ondervind, bloot te lê 

nie, maar kennis aan die skoolbestuur en onderwysers oor te dra sodat hulle deur 

middel van selfrefleksie bewus kon word van tekortkominge, en dit hulle in staat kon stel 

om strategieë en praktiese aktiwiteite te implementeer wat hulle kan bemagtig. 

 

4.3 METODOLOGIESE PARADIGMA 
In hierdie navorsingsprojek is van kwalitatiewe sowel as kwantitatiewe metodes gebruik 

gemaak om data vir die ontledingstadium in te samel. Kwalitatiewe navorsing was die 

hoofnavorsingsmetode; kwantitatiewe navorsingsmetodes is slegs gebruik om die groot 

hoeveelheid data wat deur middel van vraelyste en onderhoude ingesamel is, te 

verminder. In die studie gebruik die navorser kwantitatiewe metodes om die data te 

ontleed en kwalitatiewe metodes om te verstaan wat die data aandui. 

Die geldigheid van die navorsing kan getoets word deur van triangulasie 

(driehoeksprojeksie) gebruik te maak. Volgens Cohen en Manion (1996) kan triangulasie 

gedefinieer word as die gebruik van twee of meer data-insamelingsmetodes in ’n studie 

oor een of ander aspek van menslike gedrag. In hierdie studie word daar gebruik 

gemaak van gekombineerde vlakke van triangulasie om die geldigheid van die inligting 

te verhoog. Hierdie tipe triangulasie behels meer as een vlak van ontleding, en wel die 

individuele vlak, die interaktiewe vlak (groepe) en die gemeenskaplikheidsvlak 

(organisatories, kultureel of maatskaplik). 

Deur in hierdie studie gebruik te maak van twee stelle verwante vraelyste is 

meervoudige data ingesamel wat vergelyk kan word. Die gekombineerde vlakke van 

triangulasie wat in hierdie studie gebruik word, word verteenwoordig deur eerstens 

individuele onderwysers en die skoolhoof (die individuele vlak), tweedens die 

beheerraadslede, leerders en inklusiewe onderwyspersoneel (die interaktiewe vlak), en 

derdens bestuurspanne by die skool en onderwysers in verskillende fases 

(gemeenskaplikheidsvlak). 

 
4.3.1 Kwantitatiewe versus kwalitatiewe benaderings 
Volgens McBurney (2001) behels kwantitatiewe navorsing verteenwoordigende 

steekproewe, gestandaardiseerde metingsinstrumente, gepaste statistiese toetse, en 

administrasie van die navorsing volgens die korrekte prosedures. Willig (2001) vergelyk 

die navorsingsmetodes in kwantitatiewe navorsing met resepte, aangesien stappe 
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gevolg moet word. Die navorsingstudie word ’n eksperiment, en deelnemers word 

“subjekte” genoem. Die navorsing moet objektief, sowel as geldig en betroubaar wees, 

en in die eksperiment moet daar op oorsaak en gevolg gekonsentreer word. Ander 

navorsers moet die eksperiment kan herhaal om te toets of die resultate geldig is. 

Volgens McBurney (2001) moet die resultate veralgemeenbaar en op alle mense van 

toepassing wees. 

Persone wat aan ’n kwalitatiewe studie deelneem, word nie “subjekte” genoem 

nie, maar “deelnemers”. In kwalitatiewe navorsing is die prosedure nie so streng 

geformaliseer nie, is die reikwydte meer grensloos en word daar op ’n meer filosofiese 

wyse te werk gegaan. Navorsing wat kwalitatief gedoen word, is geskoei op begrip vir 

die respondent in die situasie waarbinne hy/sy staan (Howe, 1988). Die kwantitatiewe 

navorser konsentreer op optimale objektiwiteit, asook die toetsing van die geldigheid van 

wat ons dink ons waarneem. Kwalitatiewe navorsing, daarenteen, konsentreer meer op 

subjektiewe begrip van die dieper betekenisse van menslike ervarings. Daar word 

gepoog om die rykheid van mense se subjektiewe leefwêrelde te ontdek (Rubin, 1989). 

Dit is duidelik dat die kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsingsparadigmas in 

verskeie belangrike opsigte verskil. Freebody (2003) sê die onderskeid wat tussen die 

kwalitatiewe en kwantitatiewe paradigma gemaak kan word, lê in die soeke na begrip, en 

indieptenavrae. In kwantitatiewe navorsing is die klem op die beheer van die 

veranderlikes; in kwalitatiewe navorsing word die veranderlikes nie beheer nie, en is die 

klem op die verstaan en verduideliking van die veranderlikes deur middel van die gebruik 

van data, wat volgens verskeie metodes ingesamel is. Miller en Dingwall (1997) is van 

mening dat die twee hoofdoelwitte van kwalitatiewe navorsing is om die prosesse 

waardeur die sosiale realiteit opgebou is, sowel as die sosiale verhoudings waardeur 

mense aan mekaar verbind is, te beskryf en te ontleed.  

In hierdie navorsing is die kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsparadigmas 

nie onderling uitsluitend nie en kan die een die ander komplementeer. Die feit dat die 

navorsing by een skool gedoen is, het die keuse van kwalitatiewe navorsing as 

hoofnavorsingsmetode ondersteun, aangesien kwalitatiewe navorsing juis waarhede en 

realiteite binne kleiner kontekste soek. Lippert (1994:1) se uitspraak oor kwalitatiewe 

navorsing bevestig die verkieslikheid van ’n kleiner groep: 

Qualitative researchers seek to understand the non-quantifiable (e.g. 

perceptions, opinions, feelings). Sample sizes tend to be much smaller 

because depth, rather than breadth, is sought. Descriptive data is 
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collected and non-parametric statistics applied. Investigation of the 

multitude of complex interactions between various variables is the aim. 

The driving force is a set of research questions and the final outcome is 

insight and empathy. 

 

Volgens Mouton (2001) is ’n navorsingsontwerp ’n plan of ’n bloudruk van die manier 

waarop beoog word om die navorsing uit te voer. Dit skets die navorsingsprosedures wat 

in die studie gebruik gaan word om die doelwitte te bereik.  

Hierdie studie se navorsingsontwerp bestaan uit drie dele. Eerstens is ’n 

literatuurstudie gedoen om ’n oorsig oor toepaslike inligting oor en tendense rondom die 

probleem te verskaf. Die literatuurstudie dien as onderbou en vertrekpunt vir 

beredenering. Tweedens is riglyne vir die gebruik van EI in die klaskamer verskaf, wat 

die konseptuele raamwerk vir die empiriese ondersoek vorm. Die empiriese ondersoek 

vorm die derde deel van die navorsingsontwerp. 

Daar is met die empiriese ondersoek gepoog om vas te stel watter elemente by 

’n sosiaal-emosionele skool-intervensieprogram ingesluit behoort te word om geweld en 

misdaad in skole te voorkom. Kwalitatiewe navorsing is by uitstek geskik vir hierdie 

studie, aangesien die navorser belangstel in die wyse waarop deelnemers (onderwysers 

en leerders) sin maak van geweld en misdaad, en hoe hulle die gebeure ervaar en 

beleef. Die soeke na begrip van die sosiale werklikheid behels die sistematiese 

waarneming van gedrag in ’n spontane omgewing en omstandighede. Volgens McMillian 

en Schumacher (2001) word begrip teweeggebring deur die ontleding van die verskeie 

kontekste van die deelnemers en die mededeling van die betekenis wat die deelnemers 

aan die gebeure en situasies heg. ’n Navorser kan nie daarop aanspraak maak dat hy/sy 

’n monopolie op ’n universele waarheid het nie. Die uitdaging van die navorsing is om 

saam met elke deelnemer ’n waarheid volgens die kwalitatiewe navorsingsparadigma 

binne ons leefwêreld te skep.  

Hierdie studie is in wese ontdekkend van aard en het ’n hoë motiveringswaarde. 

Willig (2001) se stelling dat kwalitatiewe navorsers in die kwaliteit en tekstuur van ’n 

deelnemer se ervaring belangstel, eerder as om die oorsaak-gevolg-verwantskap te 

identifiseer, of om te voorspel wat gaan volg, ondersteun die hoofsaaklik ontdekkende 

aard van hierdie studie.  

Die hoofdoel waarom kwalitatiewe navorsing in hierdie studie onderneem is, was 

om te bepaal waarom geweld en misdaad in die skool voorkom, wanneer dit voorkom, 
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en watter faktore in interaksie met mekaar staan om ’n leergeleentheid te skep. Daar is 

gepoog om te verstaan of te beskryf wat gebeur, sodat verdere navorsing gedoen kan 

word wat veralgemeen kan word na die groter skoolbevolking. Een van die voordele van 

hierdie navorsingsmetodologie is dat die navorsing in die deelnemers se spontane 

omgewing uitgevoer kan word. 

In hierdie studie het deelnemende onderwysers nie net data verskaf nie, maar 

ook aktief saam met die navorser deur die hele navorsingsproses gewerk (byvoorbeeld 

deur die waarneming van leerders, selfrefleksie, en die gebruik van gewysigde 

onderrigmetodes). Die doel was om onderwysers te help om probleme wat met hulle eie 

praktyke geassosieer word, te ondersoek en strategieë en tegnieke te gebruik wat 

daarop gerig is om oplossings vir hierdie probleme te vind, wat hoofsaaklik wentel om 

leerders se wangedrag in die klaskamer. Reason en Bradbury (2005) ondersteun hierdie 

konsep in kwalitatiewe navorsing waarvolgens die deelnemers vanuit ’n sosiale groep 

nie net data verskaf nie, maar aktief aan die navorsingsproses deelneem.  

Hierdie besondere navorsing is in die skool en klaskamer gedoen – leerders en 

onderwysers se spontane omgewing. Dit het die navorser in staat gestel om ’n holistiese 

binneperspektief van die konteks van EI vanuit die leerders se oogpunt te verkry. Die 

benadering tot hierdie studie was “insider/outsider team research”. Die navorser het die 

rol van buitewaarnemer (“outsider”) aangeneem. Volgens Bartunek en Louis (1996) kan 

navorsingsprojekte wat met die “insider/outsider team research”-benadering onderneem 

word, van groot waarde wees. Die binneperspektief in die navorsingsproses is een van 

die redes vir kritiek teen kwalitatiewe navorsing. Die binneperspektief beteken dat die 

navorser geen beheer oor die spontane ontstaan van gebeure uitoefen nie. Die kritiek 

wat uitgespreek word, is dat diesulke navorsers die data slegs vanuit hulle eie, 

subjektiewe oogpunt sien. Die binne/buite-perspektief verlaag die graad van 

subjektiwiteit vanweë die feit dat die navorsers se ervaringsvelde verskil. Bestaande 

perspektiewe verbreed, en die aantal moontlike interpretasies van waargeneemde 

gedrag verhoog.  

Terwyl die navorser die gebeure waarneem, word die navorser deel van die 

spontane omgewing – ’n deelnemende waarnemer van die gebeure wat ondersoek 

word. Deur as buitewaarnemer deel te wees van die navorsingspan, het die navorser 

daagliks toegang tot data en die gedrag van die leerders, wat pogings om die impak van 

’n sosiaal-emosionele skool-intervensieprogram op leerders se gedrag te verstaan, 

fasiliteer. McMillian en Schumacher (2001) noem dat, soos die navorsing binne die 
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sosiale konteks vorder, die kwalitatiewe navorser meer betrokke raak by die situasie; die 

verskynsel wat bestudeer word en die navorser neem dus ’n sosiaal interaktiewe rol aan. 

Hierdie rol het van die navorser as deelnemende navorser gedissiplineerde subjektiwiteit 

en refleksie vir die duur van die studie vereis. Alhoewel die navorser nie deel was van 

die binneorganisasie van die skool nie, was die navorser ’n vrywillige berader by die 

skool en het die navorser voorheen al dikwels as bemiddelaar in konfliksituasies tussen 

leerders, asook tussen leerders en onderwysers opgetree. Die navorser het die skool 

gereeld besoek en verskeie geleenthede bygewoon tydens die voorafgaande ondersoek. 

Die teenwoordigheid van die navorser as waarnemer het dus nie ontwrigting veroorsaak 

nie en is nie vreemd gevind nie, aangesien die leerders en onderwysers gewoond was 

aan die navorser se teenwoordigheid by die skool. 

 
4.4 ALGEMENE BEGINSELS VAN KWALITATIEWE NAVORSING 
4.4.1 Betroubaarheid en geldigheid 

Dobbert (1982:259) definieer geldigheid soos volg: 

The degree to which the research results reflect a clear representative 

picture of a given situation. 

 

Hammersley (1992:195) omskryf betroubaarheid soos volg: 

The degree of consistency with which instances are assigned to the 

category by different observers or by the same observer on different 

occasions. 

 

Betroubaarheid is ’n noodsaaklik vir geldigheid. Dit is belangrik om betroubaarheid en 

geldigheid te integreer om die kwaliteit van die meting te verhoog (Trochim, 2006). 

Geldigheid en betroubaarheid bepaal die geloofwaardigheid van die navorsing. Uit 

bostaande definisies kan afgelei word dat betroubaarheid fokus op dupliseerbaarheid, en 

geldigheid op die akkuraatheid en veralgemeenbaarheid van die bevindings. 

Navorsingsresultate is van geen waarde as die metode wat gebruik is, nie 

legitiem is nie. Willig (2001) is van mening dat daar nie so groot nadruk op 

betroubaarheid en geldigheid in kwalitatiewe navorsing as in kwantitatiewe navorsing is 

nie. In kwantitatiewe navorsing word die sukses van die navorsing deur die geldigheid en 

betroubaarheid van die navorsingsresultate bepaal. Silverman (2000:821) voel sterk dat 

dieselfde kriteria die kwaliteit van kwalitatiewe navorsing moet verhoog: 
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I insist in the relevance of issues of validity and reliability to field 

research: we cannot be satisfied with … telling convincing stories. 

 

Kwalitatiewe navorsing kan maklik as subjektief, onbetroubaar en ongeldig beskou word. 

Betroubaarheid is moeiliker bereikbaar in kwalitatiewe navorsing, aangesien nie twee 

navorsers dieselfde betekenis aan waarnemings, onderhoude en veldnotas toeskryf nie. 

Die sosiale konteks beïnvloed ook die data: Die betrokke mense en die situasies tydens 

die navorsing sal op ’n later stadium verskil. Volgens Krefting (1991) is ’n kwalitatiewe 

studie geldig wanneer dit ’n akkurate beskrywing of interpretasie van menslike ervaring 

sodanig weergee dat persone wat die ervaring deel, onmiddellik met die beskrywing sal 

identifiseer. Merriam (1991) is van mening dat die deelnemers self ook die geldigheid 

van die bevindings moet bevestig. Volgens Van Manen (2002) kan die betroubaarheid 

en geldigheid van kwalitatiewe navorsing bevestig word deur die deelnemers te versoek 

om die navorser se aantekeninge deur te lees en te verifieer. Op versoek van die 

deelnemers kan daar, indien nodig, veranderinge aan die getranskribeerde 

aantekeninge aangebring word. Willig (2001) meen dat die geloofwaardigheid van tekste 

verseker kan word deur dit herhaaldelik te lees.  

Die genoemde metodes is in hierdie studie gebruik om betroubaarheid te 

waarborg. Johannes (2005) is van mening dat die geldigheid van navorsing kan verhoog 

as die data-insamelingsproses oor ’n langer tydperk verloop. Die data-

insamelingsproses vir hierdie studie het oor ’n periode van vier weke geskied. Die 

navorser is van mening dat dié tydperk geleenthede vir volgehoue data-insameling en 

waarneming van die deelnemers (onderwysers en leerders) in hulle spontane omgewing 

(skool) geskep het. Die navorser meen ook dat hierdie tydperk die leerders in staat 

gestel het om spontane gedrag te openbaar nadat hulle aanvanklik moontlik angstig 

daaroor kon voel om aan ’n navorsingsprojek deel te neem. 

Soos reeds genoem, is daar ook van triangulasie gebruik gemaak om die 

betroubaarheid en geldigheid van hierdie studie te verhoog. Volgens Babbie en Mouton 

(2001) kan triangulasie as die beste manier om geldigheid en betroubaarheid in 

kwalitatiewe navorsing te verhoog, beskou word. Triangulasie is ’n plan van aksie wat 

die navorser bokant die vlak van persoonlike vooroordele, wat in baie enkelmetode-

benaderings vervat is, verhef. 
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4.4.2 Veralgemening 
Willig (2001) is van mening dat die doel van kwalitatiewe studies nie is om die resultate 

te veralgemeen nie. In hierdie studie word gekyk na watter elemente by ’n sosiaal-

emosionele skool-intervensieprogram om geweld en misdaad te voorkom, ingesluit 

behoort te word. Die ervarings van die deelnemers (onderwysers en leerders) in die 

studie is belangrik, maar kan nie veralgemeen word en sonder meer op ander skole van 

toepassing gemaak word nie. Die aanbevelings wat uit hierdie studie voortvloei, kan 

egter wel as vertrekpunt vir verdere navorsing by ander skole gebruik word. 

Soos reeds genoem, is die twee hoofdoelwitte van kwalitatiewe navorsing om die 

prosesse waardeur die sosiale realiteit opgebou is, sowel as die sosiale verhoudings 

waardeur mense aan mekaar verbind is, te beskryf en te ontleed (Miller & Dingwall, 

1997). Hierdie sosiale strukture waarmee kwalitatiewe navorsing gemoeid is, is dus 

interaktief-gekonstrueerde realiteite en patrone van sosiale verhoudings. Die navorser 

het dus die sosiale strukture binne die betrokke skool bestudeer ten einde te begryp wat 

die sosiale werklikheid binne die spesifieke konteks vanuit die deelnemers se perspektief 

is. Veralgemenings na aanleiding van kwalitatiewe navorsing is dus aan die konteks 

waarbinne die navorsing gedoen is, gebonde. Ten einde ’n diepe begrip van die situasie 

binne die spesifieke konteks te vorm, is buigsaamheid ten opsigte van die strategieë 

sowel as die proses nodig, en moet die kwalitatiewe navorsing ’n ontwikkelende ontwerp 

binne die spesifieke sosiale konteks toelaat. 

 
4.4.3 Etiese oorwegings 
Alle wetenskaplike navorsing moet vanuit ’n morele oogpunt aan bepaalde etiese 

standaarde voldoen. Dieselfde etiese oorwegings geld vir kwalitatiewe en kwantitatiewe 

navorsing. Fetterman (1998) meen egter dat, aangesien ’n navorser wat kwalitatiewe 

navorsing onderneem in ’n meer persoonlike en intieme verhouding tot die deelnemers 

aan die navorsing staan, dié navorser ’n groot etiese verantwoordelikheid het. 

Vervolgens word Dobbert (1982) se standpunte rondom etiese kriteria vir 

subjektiewe en etnografiese navorsing bespreek: 

 
4.4.3.1 Eerlikheid 
Eerlikheid vereis dat die navorser die doel van die navorsing aan die voornemende 

deelnemers bekend moet maak en die verloop van die navorsing moet verduidelik. Daar 

moet ook eerlik kommunikeer word wie toegang tot die navorsingsresultate sal hê en 
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watter moontlike risiko’s die navorsing vir die deelnemers inhou. Die deelnemers moet 

verseker word dat hulle hul te eniger tyd aan die navorsing kan onttrek en nie benadeel 

sal word as gevolg daarvan nie. Die navorser moet hom/haar daartoe verbind om 

onbevooroordeeld en eerlik na die waarheid te bly soek (Dobbert, 1982). 

 

4.4.3.2 Vertroulikheid  
Die navorser moet die deelnemers en betrokke instansies anonimiteit waarborg. In 

hierdie studie geld dit ook vir die skool waar die navorsing gedoen is. Anonimiteit word 

gewaarborg deur die name van persone en instansies te verander en feite wat tot die 

identifisering van persone en instansies kan lei, te verbloem.  

Alle inligting wat die navorser bekom, moet streng vertroulik hanteer word. Geen 

inligting mag met enige ander persoon buite die navorsingspan gedeel word nie. 

Rekords van inligting, soos notas en oudio- en video-opnames, moet bewaar word waar 

niemand anders toegang daartoe kan verkry nie (Dobbert, 1982). 

Die navorser mag niks bekend maak of publiseer wat tot nadeel van die 

deelnemers of groep waaraan hulle behoort, kan strek nie (McBurney, 2001; Willig, 

2001). Die deelnemers se welstand behoort altyd vooropgestel te word. 

 
4.4.3.3 Verantwoordelikheid 
Die navorser moet hom-/haarself onder meer wetenskaplik kan verantwoord deur te 

verseker dat hy/sy so min as moontlik inbreuk maak op die persone wat by die navorsing 

betrokke is se privaatheid, tyd en die normale gang van sake in hulle lewens. Die 

misleiding van deelnemers behoort sover as moontlik vermy te word. Indien die navorser 

in sy/haar menslike feilbaarheid ’n fout maak, moet hy/sy dit eerlik erken en die integriteit 

aan die dag lê om dit sover as moontlik reg te stel (Dobbert, 1982).  

 
4.4.3.4 Die deel van die voordele 
Dobbert (1982 ) is van mening dat ’n navorser se groot verantwoordelikheid daarin lê dat 

die navorsing uiteindelik op ’n openbare verslag moet uitloop wat tot die uitbreiding van 

kennis en verbetering van die praktyk kan lei. Navorsing bevoordeel nie altyd slegs die 

wetenskap nie – die navorser ontvang ook bepaalde dividende, byvoorbeeld ’n graad. 

Die navorser moet die deelnemers op die moontlike voordele wat die navorsing vir die 

navorser inhou, wys en in ruil daarvoor waardetoevoeging vir die deelnemers aanbied, 

byvoorbeeld belangrike inligting wat tot persoonlike groei en ontwikkeling kan lei.  
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Vir hierdie studie het die navorser eers die toestemming van die skoolhoof en 

beheerraad verkry om die studie by die betrokke skool uit te voer (bylaag 1). Aangesien 

die beheerraad die ouers verteenwoordig, het die navorser dit onnodig geag om die 

toestemming van die ouers te verkry (die rol en funksies van die beheerraad is in 3.3 

bespreek). Toestemming is ook van die Gautengse streekkantoor distrik sewe gevra om 

die navorsing aan dié skool te doen. Die direkteur van die streekkantoor het die brief na 

die Gautengse onderwysdepartement verwys, wat volgens protokol toestemming moet 

gee dat navorsing by ’n skool uitgevoer kan word (bylaag 2). Die toestemming is 

vervolgens deur die Gautengse onderwysdepartement gegee. Nadat die toestemming 

ontvang is (bylaag 3), het die navorser ’n vergadering met al die rolspelers (die 

onderwysers, leerders, skoolhoof en ouers) belê, waartydens die navorser aan hulle ’n 

oorsig gegee het oor die doelwitte van die navorsing, en die rol van die leerders en 

onderwysers wat aan die navorsing sou deelneem, verduidelik het. Op hierdie 

vergadering het die navorser die ouers, leerders en onderwysers van konfidensialiteit, 

anonimiteit en privaatheid verseker. Die deelnemers se regte is aan hulle verduidelik, 

byvoorbeeld dat hulle mog weier om enige vraag tydens ’n onderhoud te beantwoord, 

hulle te eniger tyd aan die navorsing kon onttrek, mog weier om op band opgeneem te 

word, en daarop kon aandring om alle notas en opnames te sien en hoor. 

Die verwysingsraamwerk waarbinne hierdie studie uitgevoer is, is in die 

literatuurstudie in hoofstuk 2 uiteengesit. Vervolgens word die navorsingsontwerp van 

hierdie studie bespreek. 

 
4.5 NAVORSINGSONTWERP 
4.5.1 Aksienavorsingsveld 
Die volgende definisie van aksienavorsing deur Kemmis en McTaggart (1988:5-6) 

illustreer die belangrikheid van navorsing wat binne ’n kritiese paradigma gedoen is en 

benadruk dat aksienavorsing medewerking en groepwerk moet insluit: 

Action research is a form of collective self-reflective enquiry undertaken 

by participants in social situations in order to improve the rationality and 

justice of their own social or educational practices, as well as their 

understanding of those practices and the situation in which the practices 

are carried out … The approach is only action research when it is 

collaborative, though it is important to realize that action research of the 
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group is achieved through the critically examined action of individual 

members. 

 

In aksienavorsing bepaal die deelnemers self, in konsultasie met die navorser, die doel 

van die navorsing. Die navorser is as ’n deelnemende navorser by die studie betrokke. 

Aksienavorsing is demokraties. Volgens Winter (1989) beteken medewerking dat elkeen 

se siening as ’n bydrae tot die bron van begrip gesien word.  

Aksienavorsing soos deur Kemmis en McTaggart (1988) gedefinieer, bestaan uit 

vier fases wat mekaar in ’n siklus opvolg. Die vier fases is: 

• Beplanning: Die deelnemende onderwysers is deel van die navorsingspan en 

reflekteer oor “wat is” die realiteite van hulle klaskamerpraktyke, en begin soek 

na “wat moet wees”. 

• Aksie: Die navorser en deelnemende onderwysers implementeer die plan wat 

hulle ontwikkel het en spreek al die of ’n besondere stel probleme aan. 

• Waarneming: Die insameling van data vind spontaan tydens die genoemde 

aksie plaas. Waarneming is belangrik vir volgehoue refleksie en aksie. 

• Reflektering: Die navorser en deelnemende onderwysers reflekteer oor wat aan 

die gebeur is in hulle projek en ontwikkel ’n hersiene aksieplan wat gebaseer is 

op wat hulle uit die proses van beplanning, aksie en waarneming geleer het. 
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Figuur 4.1: Uiteensetting van die fases van aksienavorsing 

Uit Suojanen (2001:16) 

 

’n Strewe na indieptebegrip is dus ’n kenmerk van aksienavorsing. In hierdie studie vorm 

die aksienavorsing dan ook die skakel tussen die navorsing, onderrig en die praktyk. 

Kurt Lewin (in Elliot, 1992) stel aksienavorsing voor om onderrigpraktyke te 

verbeter. Die doel daarvan om die aksienavorsingsveld vir hierdie studie te kies, was 

dan ook om onderwysers te ondersteun in hulle soeke na antwoorde op vrae oor hoe om 

omstandighede in die skool vir die onderwysers sowel as die leerders te verbeter. Die 

aksies wat as deel van hierdie navorsingsproses gebruik is, was daarop gemik om 

onderwysers te help om hulle onderrig-aksies in die klaskamer daarop te rig om die 

leerders met EI toe te rus. Aksienavorsing kan die gaping tussen teorie en praktyk 

verklein (Noffke, in Babbie & Mouton, 2001). 
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Figuur: 4.2 Aksienavorsing: Skakel tussen navorsing, onderrig en praktyk 

Uit Kinney (1989:119) 
 

Die stappe in die proses van aksienavorsing sal die onderwysers dan ook weer lei om 

die strategieë suksesvol aan te pas vir ander situasies met ander leerders. Onderwysers 

wat in aksienavorsing belê, kan dit as ’n vorm van navorsing sien wat tot nuwe kennis en 

’n beter begrip van ’n mens se eie praktyke lei. Die studie het dit dus ten doel gehad om 

die breë praktyk te verbeter, maar was terselfdertyd gemik op die verbetering van die 

navorser se eie praktyke na aanleiding van die vraagstukke wat die navorser gevind het 

in die vervulling van die navorser se rol as berader by die skool. Die doel van die studie 

was om die onderwysers en die navorser te help om probleme te ondersoek wat met 

hulle eie praktyke geassosieer word en strategieë te bevorder wat ’n oplossing kon bied 

vir hierdie probleme, wat hoofsaaklik aan skoolpraktyke en intervensiestrategieë 

toegeskryf word.  

Leerders moet geleer word hoe om hulleself te bestuur en met ander leerders en 

mense oor die weg te kom, wat vaardighede soos die doeltreffende hantering van woede 

insluit. Dít is slegs moontlik wanneer die leerders die waarde van EI insien. In hoofstuk 2 

is uitgelig dat die dissiplineprobleme onder die leerders vererger het (kyk na tabel 2.1). 

Die leerders het nie hulle samewerking gegee nie en was nie in staat om hulle humeure 

te beteuel of konfliksituasies op te los nie. Soos aangedui in die literatuurstudie blyk dit 
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dat die leerders ook nie altyd hierdie vaardighede by die huis aanleer nie. Die navorser 

is van mening dat as kinders nie hierdie vaardighede buite die skool aanleer nie, die 

skool die enigste plek is waar seker gemaak kan word elke kind ’n kans het om dit aan te 

leer. 

 
4.5.2 Etnografienavorsing 
Daar is ’n groot verskeidenheid definisies en beskrywings van etnografie in die literatuur. 

Dié navorsingsmetode dui veral op die oorheersend beskrywende aard van kwalitatiewe 

navorsing. 

Binne die kader van die kwalitatiewe navorsingsparadigma is daar in hierdie 

navorsing etnografies te werk gegaan. Volgens Gergen en Gergen (1991) is daar geen 

manier waarop ’n waarnemer ’n waarnemervrye, objektiewe waarneming kan maak nie. 

Waarheid, realiteit en kennis bestaan dus nie objektief nie, maar kan as ’n produk of 

konstruk van sosiale interaksie beskou word. Volgens Heshusius (1991) is die 

waarnemer en dít wat waargeneem word, onlosmaaklik verbind. Die navorser self gee 

betekenis aan wat hy/sy waarneem, formuleer en as wetenskap beskou. Die 

kwalitatiewe benadering pas binne hierdie kader, en daar sal nie maklik ’n ander metode 

gevind kan word wat meer versoenbaar is met hierdie filosofie as etnografie nie (Du Toit, 

1993). 

Die woord “etnografie” beteken die wetenskaplike beskrywing van volke 

(Odendal, Schoones, Swanepoel, Du Toit & Booysen, 1994). Aanvanklik het dit veral 

bestaan uit gesprekvoering, deelnemende waarneming en die gebruik van informante 

om die kulturele kenmerke van primitiewe stamme te bestudeer. Inligting is ingewin deur 

die waarneming van gedragspatrone en die verbale en nieverbale interaksie tussen die 

groepslede en tussen die navorser en sy/haar informante (Best & Kahn, 1986).  

Daar het egter met verloop van tyd ’n klemverskuiwing plaasgevind, sodat 

etnografie nie meer slegs as navorsingsmetode vir die bestudering van primitiewe volke 

aangewend is nie. Dit was egter eers in die tagtigerjare van die vorige eeu dat 

etnografiese navorsing as wetenskaplike metode erkenning gekry het as ’n waardevolle 

en bruikbare metode om menslike gedrag te bestudeer (Spindler & Spindler, 1987). 

Die navorser is van mening dat hierdie navorsing aan die kriteria voldoen om 

binne ’n etnografiese raamwerk geplaas te word. Volgens Hammersley (1992) moet 

etnografiese navorsing aan twee kriteria beantwoord om die toets van toepaslikheid te 

slaag: 
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• Die navorsingsonderwerp moet van openbare belang wees, al sou die 

bevindings op ’n gefokusde groep gerig wees. 

• Die bevindings moet ’n definitiewe bydrae tot bestaande kennis lewer. 

 

Die etnografiese verslag moet op ’n bepaalde groep mense gerig wees vir wie die 

bevindings van waarde kan wees. Die data mag dus nie maar net ’n versameling feite 

wees nie, maar moet betekenisvol wees (Hammersley, 1992). 

 
4.6 DEELNEMERS  
Matthew et al. (1994) se kwalitatiewe navorsers werk gewoonlik met ’n klein steekproef 

mense in hulle natuurlike konteks, en doen indieptestudies. Volgens Matthew neig die 

steekproef ook om doelgerig eerder as toevallig te wees, aangesien ’n toevallige 

steekproef ’n bevooroordeelde steekproef tot gevolg kan hê as die getalle klein is. Die 

vier graad 9-klasse (4 x 30) is doelbewus vir hierdie studie gekies omdat hulle oor die 

kenmerke beskik het waarin die navorser geïnteresseerd is. Bailey (1987:94) se advies 

aan navorsers, naamlik “seek deviant cases rather than average respondents, in order to 

see what makes them depart from the norm”, ondersteun hierdie doelbewuste 

steekproef.  

Dit het reeds tydens die voorafgaande ondersoek aan die lig gekom dat graad 9-

klasse dissiplineprobleme het en wangedrag toon wat geweld insluit. Die navorser het 

die skoolhoof versoek om al die graad 9-onderwysers na die personeelkamer te nooi, 

waar die navorser hulle gevra het om vrywillig aan die projek deel te neem. Die navorser 

het vier onderwysers benodig wat verkillende vakke aan die vier graad 9-klasse wat aan 

die studie sou deelneem, onderrig. Sommige van die onderwysers was onwillig as 

gevolg van hulle werkslading, maar daar was wel vier onderwysers wat bereid was om 

aan die studie deel te neem. Hulle het onderskeidelik Wiskunde, Wetenskap en 

Tegnologie, Engels en Lewensoriëntering aangebied. 

Die graad 9-klasse wat uiteindelik aan die studie deelgeneem het, is gekies ná ’n 

bespreking met die vier onderwysers wat ingewillig het om deel te neem aan die studie. 

Die klasse wat gekies is, moes oor al die kenmerke beskik wat met leerders se 

wangedrag sowel as goeie gedrag geassosieer word. 
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4.7 NAVORSINGSINSTRUMENTE 
In hierdie navorsing het die navorser van verskeie data-insamelingsinstrumente gebruik 

gemaak. ’n Algemene reël wat in navorsing gevolg word, is dat indien die data verbaal 

is, die metode kwalitatief sal wees, en indien die data numeries is, die metode 

kwantitatief sal wees. Leedy (1993) is van mening dat wanneer kwalitatiewe en 

kwantitatiewe data saam gebruik word, dit verrykende inligting verskaf en as verifiëring 

van die ingesamelde inligting dien. Die navorsingsprobleem en -vrae, wat in hoofstuk 1 

uiteengesit is, het bepaal dat die dominante navorsingsontwerp wat vir hierdie studie 

gebruik moes word, kwalitatief moes wees, en dat die probleem sosiaal-opvoedkundig 

van aard is.  

 

4.7.1 Vraelyste 
’n Diagnostiese vraelys, wat tydens ’n persoonlike onderhoud in die teenwoordigheid van 

die navorser voltooi is, is gebruik om inligting van die skoolhoof te bekom om ’n profiel 

van geweld by die skool saam te stel.  

Die navorser het drie gestruktureerde vraelyste vir die voorafgaande ondersoek 

ontwerp: 

 Twee vraelyste was in tabelvorm en het oor misdaad/geweld wat 

onderskeidelik teen mense en eiendom gerig is, gehandel (bylaag 4 en 5). 

 ’n Diagnostiese vraelys het oor bestaande sekuriteit en intervensies by die 

skool gehandel (bylaag 6). 

 

Die data wat deur middel van die tabelvraelyste verkry is, is die gereeldheid, tipe, plek 

en tyd van geweld- en misdaadvoorvalle by die skool, en die wangedrag van leerders 

wat oor ’n tydperk van drie jaar aangeteken is (kwantitatiewe navorsing). Die doel van 

die vraelyste was om inligting oor die gedrag van die skool se leerders te bekom. Dit het 

ook aangedui of geweld en misdaad toe- of afgeneem het oor die betrokke drie jaar. Die 

inligting wat deur middel van die diagnostiese vraelys verkry is, het perspektief verskaf 

op die skoolbestuurstyl en intervensiestrategieë. 

Die vraelyste is tydens die ondersoek wat die studie voorafgegaan het, voltooi. 

Die inligting wat deur middel van die vraelyste verkry is, was insiggewende inligting wat 

andersins verlore sou gewees het. Die terugvoer was baie goed, aangesien die vraelyste 

in die teenwoordigheid van die navorser voltooi is. Die groot hoeveelheid inligting wat 
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deur middel van die vraelyste verkry is, het bygedra tot die rykheid van die totale inligting 

wat in die loop van hierdie studie ingesamel is.  

Best en Kahn (1993) se riglyne is gevolg in die opstelling van bogenoemde 

gestruktureerde vraelyste, sowel as in die opstelling van die waarnemingsvraelyste (kyk 

na 4.7.3). Hierdie outeurs onderskei die volgende kenmerke van ’n goeie vraelys: 

 Die vraelys moet oor ’n besondere onderwerp handel, wat duidelik op die 

vraelys uiteengesit moet word. 

 Die vraelys moet so kort en bondig as moontlik wees, maar omvattend 

genoeg om noodsaaklike data te verkry. 

 Die vraelys moet aantreklik, netjies gerangskik en duidelik leesbaar wees. 

 Elke afsonderlike vraag in die vraelys moet oor ’n enkele tema handel en so 

eenvoudig en duidelik as moontlik bewoord word. 

 

Die navorser het die gestruktureerde vraelyste en waarnemingsvraelyste aan die hand 

van die inligting wat uit die literatuurstudie verkry is volgens die bogenoemde riglyne 

opgestel. Die Instituut vir Kurrikulum- en Leerontwikkeling aan die Universiteit van Suid-

Afrika het die gestruktureerde vraelyste en waarnemingsvraelyste as toepaslik vir die 

navorsing goedgekeur. 

 
4.7.2 Onderhoude  
In hierdie studie is daar gebruik gemaak van fokusgroep- en gespreksonderhoude. ’n 

Gespreksonderhoud vind plaas wanneer ’n spontane onderhoud met ’n individu of ’n 

groep gevoer word om ’n onderwerp van belangstelling te bespreek. ’n Fokusgroep-

onderhoud vind plaas met ’n groep mense en behels oop vrae wat op ’n informele, 

nievoorskriftelike wyse gevra word. Daar is twee fokusgroep-onderhoude met die vier 

deelnemende onderwysers gevoer. Dié onderhoude was semigestruktureerd (bylaag 

11). 

In die eerste fokusgroep-onderhoud is elk van die onderwysers gevra om die 

impak van die leerders se wangedrag op hulleself en die ander leerders aan die 

navorser te beskryf. Een van die voordele van ’n oopvraag-onderhoud is dat dit 

plooibaar is en die navorser help om ’n beter begrip van die deelnemer se ervaring te 

verkry (Krueger, 1994). Die doel van die tweede fokusgroep-onderhoud was om inligting 

te bekom oor hoe die onderwysers EI by die leerders ontwikkel. Die onderwysers is 

gevra om gedurende die studie daarop te konsentreer om die leerders te help om 



 104 

wangedrag te bekamp deur hulle EI te verhoog. Die betrokke onderwysers het ook ’n 

kort werkswinkel oor die basiese stappe tot EI in die klaskamer bygewoon wat deur die 

navorser gefasiliteer is (bylaag 10). Daar is aan hierdie onderwysers verduidelik dat hulle 

vir die duur van hulle deelname aan die studie die rol van “emosionele afrigters” sou 

aanneem. Net soos atletiekafrigters sou hulle die leerders strategieë leer om die lewe se 

draaie te hanteer. 

Die proses van emosionele afrigting geskied in vyf stappe: 

 word bewus van die leerder se emosies; 

 herken ’n emosie as ’n geleentheid vir intimiteit en onderrig; 

 luister simpatiek en evalueer die leerder se emosies; 

 help die leerder om woorde te vind om die emosies wat hy/sy ervaar, te 

identifiseer, en 

 stel beperkinge terwyl strategieë ondersoek word om die betrokke probleem 

op te los. 

 

Dit is baie belangrik dat onderwysers hulle eie emosies moet kan hanteer, veral hulle 

negatiewe emosies. Hulle moet hulle eie gevoelens kan identifiseer en nie die leerders 

vir hulle gevoelens blameer nie. Daar is net ’n klein ruimte tussen stimulus en respons, 

maar in hierdie ruimte lê onderwysers se mag om hulle reaksie te kies. Onderwysers 

moet nie afstand doen van hierdie mag nie. As leerders in beheer van die onderwyser se 

emosies kom, is hy/sy in die moeilikheid. Praktiese voorstelle oor stappe tot EI in die 

klaskamer is bespreek.  

In die loop van die fokusgroep-onderhoude is stellings herhaal en bykomende 

vrae aan die onderwysers gestel om die onderhoude te rig en onsekerhede oor wat die 

onderwysers bedoel het, op te klaar. Die navorser was bedag daarop om geen vrae te 

stel of verduidelikings te vra wat die onderwysers na ’n antwoord kon lei nie. Sodoende 

het die navorser verseker dat al die nodige inligting verkry word en dat daar begryp is 

wat die onderwysers bedoel het. Direk na elke fokusgroep-onderhoud is die onderhoud 

getranskribeer en transkripsies daarna aan die onderwysers gegee om die akkuraatheid 

daarvan te kontroleer. Dit het die onderwysers die geleentheid gegee om veranderinge 

aan te bring as hulle woorde nie hulle intensie gereflekteer het nie. Die onderhoude en 

werkswinkels het in die middae ná skool plaasgevind om nie inbreuk op die onderwysers 

se onderrigtyd te maak nie. 

 



 105 

4.7.3 Waarneming, veldnotas en selfrefleksie 
Onderrig is ’n aktiwiteit wat gewoonlik tussen onderwysers en leerders plaasvind. In die 

meeste gevalle is die algemeenste bron, en in sommige gevalle die enigste bron, van 

terugvoer vir onderwysers daarom hulle leerders. Om dié rede is die leerders en 

onderwysers wat aan hierdie studie deelgeneem het, gevra om mekaar waar te neem en 

’n waarnemingsvraelys te voltooi. Die vier deelnemende onderwysers het ’n 

waarnemingsvraelys oor die leerders se gedrag in die klaskamer voltooi (bylaag 7). 

Hierdie inligting is gebruik om vas te stel watter gedrag van die leerders ontwrigting in 

die klas veroorsaak het en hoe EI-onderrig gebruik is om die gedrag aan te spreek. 

Die onderwysers is gevra om die leerders se wangedrag in die vier weke wat die 

projek geduur het, te hanteer deur ’n gesprek met EI as kernonderwerp te fasiliteer. 

Indien ’n leerder byvoorbeeld kwaad en/of gefrustreerd daaroor voel om ’n speltoets in 

die Engelse klas te skryf omrede hy/sy met spelling sukkel, is die eerste stap wat die 

onderwyser kan neem om die probleem op te los, om die leerder aan te moedig om 

sy/haar gevoelens te klassifiseer. Die onderwyser kan dít regkry deur eerstens die 

leerder se taalgebruik te weerspieël wanneer hy/sy op ’n gefrustreerde manier reageer. 

Die leerder kan byvoorbeeld sê: “Ek haat dit om ’n speltoets te skryf.” Die onderwyser 

moet dan nie op die uitlating reageer nie, maar dit opvolg met ’n vraag soos: “Wat maak 

dat jy speltoetse haat?” Die onderwyser moet die leerder aanmoedig om sy/haar 

gevoelens te klassifiseer, sodat die leerder met verloop van tyd nie so aggressief sal 

reageer nie, maar self sy/haar gevoelens sal klassifiseer deur byvoorbeeld iets meer 

toepasliks te sê, soos: “Ek voel sommer kwaad wanneer ek ’n speltoets moet skryf, want 

ek sukkel met die spelling van party woorde.” 

Om leerders bewus te maak van hulle gevoelens, is nie ’n maklike taak nie. Dit 

vereis geduld, volharding en vaardigheid van onderwysers. 

Die onderwysers is ook gevra om te probeer vasstel watter impak die leerders se 

wangedrag op ander leerders het. Die onderwysers het dieselfde waarnemingsvraelys 

voor en ná die studie voltooi. Die onderwysers is gevra om tydens die projek op te let na 

gedrag van leerders wat hulle toepaslik vir die studie ag. Om hulle te help om gefokus te 

bly, is die volgende ses riglyne gegee oor waarna hulle kon oplet: 

• die mate waartoe ’n leerder sy/haar eie emosionele reaksies op 

uitdagende/tartende situasies verander; 

• die mate waartoe leerders hulle gevoelens oor wat toepaslik is of nie in ’n 

gegewe sosiale situasie hanteer; 
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• die mate waartoe ’n leerder ’n ontoepaslike gevoel herken en dit korrigeer; 

• die mate waartoe leerders behulpsaam teenoor ander optree as ’n manier 

om negatiewe gevoelens uit te skakel; 

• die mate waartoe leerders emosies in hulleself en ander herken, en 

• die mate waartoe leerders op emosionele opwekking reageer. 

 

Die deelnemende onderwysers is ook gevra om enige toepaslike insident so gou as 

moontlik aan te teken en nie op hulle geheue staat te maak nie. Om hulle te help met die 

rekordhouding van gebeure en insidente is ’n tabel (bylaag 8) aan hulle verskaf. Die 

tabel maak voorsiening vir wanneer en waar die insident plaasgevind het, ’n beskrywing 

van die tipe insident, asook wie betrokke was. 

’n Onderwyser wat nie aan die projek deelgeneem het nie, maar ook vir die vier 

graad 9-klasse onderrig gegee het, is gevra om dieselfde leerdergedrag-

waarnemingsvraelys (een vir elke klas) die dag wat die studie ’n aanvang geneem het, te 

voltooi, en weer aan die einde van die vier weke. ’n Vergelyking en ontleding van die 

response het dit moontlik maak om vas te stel of die gebruik van EI in die klaskamer 

goeie gedrag (pro-sosiaal) by leerders bevorder. Die response is volgens die EI-vlakke 

in die klaskamer ingedeel (kyk na tabel 3.2). 

Die waarneming van die leerders se gedrag gedurende groepsaktiwiteite en die 

maak van veldnotas het ’n baie groot deel van die data-insameling tydens hierdie studie 

gevorm. Tydens die projek is daar ook ’n werkswinkel in elke leerarea aangebied. Die 

navorser het as fasiliteerder opgetree, dus kan die navorser se deelname aan hierdie 

werkswinkels as dié van ’n binne-/buitedeelnemer gesien word. Een voordeel was dat 

die navorser aksies kon waarneem wat die deelnemers as vanselfsprekend geag het. ’n 

Ander voordeel was dat die navorser aksies, liggaamstaal en gesigsuitdrukkings kon 

waarneem wat nie in die onderhoude of vraelyste in ag geneem is nie. ’n Derde voordeel 

van die waarneming tydens die werkswinkels was dat die inligting wat sodoende verkry 

is, gebruik kon word as deel van die triangulasie om die data wat deur middel van die 

ander navorsingsinstrumente verkry is, te evalueer. 

In die verskillende leerareas was die take in die klaskamerwerkswinkels die 

volgende: 

• Lewensoriëntering: Bespreek boeliegedrag en ontwikkel strategieë om die 

probleem te hanteer. 
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• Engels: Skryf ’n kort opstel waarin jy jou gevoelens uitdruk oor geweld en 

vandalisme in die skool, en die impak van hierdie misdade op die leerders. Stel 

ook ’n vraelys op om inligting te verkry oor leerders se houding ten opsigte van 

boelie, rassisme, haatspraak en intimidasie. 

• Wiskunde: Rapporteer en hou rekord van insidente van geweld en vandalisme 

in die skool deur ’n grafiek op te trek. 

• Wetenskap en Tegnologie: Bespreek en ondersoek die fisieke en sielkundige 

impak van misdaad en geweld op die leerders, en maak aanbevelings oor 

toepaslike tegnologie om oplossings te vind vir die probleem van misdaad en 

vandalisme in die skool. 

 

Gedurende die navorsing is gepoog om die gedrag van die leerders, insluitende hulle 

liggaamstaal, hulle woorde en die duur van hierdie aksies, waar te neem. Waarneming 

behels meer as net om ’n aktiewe toeskouer te wees – dit beteken dat die navorser 

aktief op die uitkyk is vir antwoorde op die vrae. Sommige van die aksies is in veldnotas 

opgeteken. Deur ’n onderhoud met byvoorbeeld ’n videokamera of bandopnemer op te 

neem, kan indringerig wees. In sekere situasies is dit maklik om notas te neem sonder 

om veel aandag te trek. As gevolg van die geraasvlak en steurnisse in die klaskamers 

was die gebruik van bandopnemers nie baie suksesvol nie. Die navorser het gepoog om 

die veldnotas woord-vir-woord-aantekeninge te maak, wat later handig te pas kon kom 

om die kultuur beter te verstaan. Die rol as deelnemende navorser het dikwels die 

navorser se gedagtes heeltemal in beslag geneem, gevolglik het die navorser dikwels dít 

wat waargeneem is, eers tydens refleksie en die herlees van die veldnotas na waarde 

geag. 

Die leerders is ook gevra om die onderwysers waar te neem. Hierdie aktiwiteit 

het die onderwysers die geleentheid gebied om vas te stel tot watter mate hulle 

onderrigstyl en klaskamerbestuur in die leerders se behoeftes voorsien. Die leerders het 

aan die begin van die projek ’n gestruktureerde waarnemingsvraelys (bylaag 9) voltooi, 

en ook weer aan die einde daarvan. Dit beteken dus dat elke leerder die 

waarnemingsvraelys twee keer voltooi het. Die leerders is gevra om die onderwysers oor 

die tydperk van vier weke waar te neem. Die leerders in ’n klas moes die 

waarnemingsvraelys oor ’n deelnemende onderwyser binne die betrokke leerarea 

voltooi. Dit beteken dus dat elke klas een onderwyser moes waarneem. Die onderwysers 



 108 

is volgens die leerarea wat hulle onderrig het, aan die vier deelnemende graad 9-klasse 

toegeken. 

Die deelnemende onderwysers is ook gevra om dieselfde waarnemingsvraelys te 

voltooi om te kon vasstel wat hulle selfrefleksie in dié verband is. Refleksie is volgens 

O’Hanlon (2003) ’n integrale deel van die deelnemende navorser se soeke na kennis. 

Die onderwyser-navorser in aksienavorsing is noodwendig deel van ’n persoonlike 

transformasieproses, wat dus ook persoonlike bemagtiging teweegbring (O’Hanlon, 

2003). Dit was dus noodsaaklik dat selfrefleksie deel moes uitmaak van hierdie studie 

ten einde betroubare insig in die totale situasie te verkry. 

 

4.7.4 Data-ontleding 
Die proses van data-insameling deur middel van waarneming, fokusgroep-onderhoude 

en dokumente (vraelyste) word deur die ontleding van die data gevolg. Data-ontleding is 

die proses om sistematies deur die rou data te sif en dit te rangskik. Dit beteken die 

navorser neem al die ingesamelde materiaal en verdiep hom/haar daarin met die doel 

om die data beter te verstaan. Die waarnemingsvraelyste is deur die navorser 

gekodifiseer, en die kwantitatiewe en kwalitatiewe data gekonsolideer. Die kwalitatiewe 

data van sommige vrae is in kategorieë ingedeel om die ontleding te vergemaklik. 

Statistiese verwerkings is daarna van die data gedoen. 

Die resultate van die twee stelle waarnemingsvraelyste word afsonderlik 

aangebied. Eerstens word die ontleding van die klaskamer-waarnemingsvraelyste oor 

die waarneming van onderwysers deur leerders bespreek, gevolg deur die ontleding van 

die waarnemingsvraelyste oor die gedrag van die leerders wat deur die onderwysers 

waargeneem is. 

Volgens Geertz (2001) is die doel van die interpretering van die data om ’n ryk 

beskrywing te verskaf. Dit impliseer ’n deeglike beskrywing van die karaktertrekke, 

prosesse, transaksies en konteks wat die fenomeen in die ondersoek konstitueer. 

Matthew et al. (1994) stel voor dat die ontledingsproses uit drie fases moet bestaan: 

datavermindering, datavertoon en konklusie. In kwalitatiewe navorsing vind data-

insameling en data-ontleding gelyktydig plaas. Dit is ’n wedersyds aanvullende proses. 

Data-ontleding begin reeds met die eerste stap in die data-insamelingsproses (Merriam, 

1991). Aangesien hierdie navorsing kwalitatief is, is data van een fokusgroep op ’n slag 

ingesamel en dadelik geïnterpreteer. Ná die transkribering is die data volgens onderwerp 

in kategorieë ingedeel. Temas het uit die data voortgevloei, maar die navorsingsvraag is 
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in gedagte gehou. Nadat elke vraag in ’n kategorie ingedeel is, is die inligting 

gekonsolideer om die data meer betekenisvol te kon ontleed. Wanneer soortgelyke 

kategorieë verskyn, is die data versadig en die data-insamelingsproses voltooi. 

Sagor (2000) beskou die doel van die sortering- en kategoriseringsproses 

hoofsaaklik as die beantwoording van die vrae: 

 Watter storie word deur die data vertel? 

 Hoe kan dit moontlik verduidelik word? 

 

Hierdie twee vrae help die navorser om die twee aspekte van data-ontleding te dek, 

naamlik die beskrywing van die situasie en gebeure (storie) en die verheldering van die 

verskynsel wat die gebeure beïnvloed het (Sagor, 2000). Volgens Mouton en Marais 

(1996) behels hierdie proses die maak van afleidings wat met die interne geldigheid van 

die studie verband hou. 

 In die teoretiseringsfase het die navorser besluit wat die data in die sosiale 

konteks, sowel as in terme van die navorsingsvraag beteken. Volgens Mills (2003) is dit 

’n stap om ’n analitiese en interpretatiewe raamwerk daar te stel wat die navorser help 

om sin te maak van wat ontdek is in die sosiale konteks wat bestudeer is. Sodoende 

word dit moontlik om die aksienavorsing te verbind met die breër vraagstukke rakende 

die geweld in skole wat aan die orde van die dag is in die Suid-Afrikaanse konteks. 

 
4.8 SAMEVATTING 
Die navorsingsontwerp van hierdie studie, asook die navorsingsmetodes wat gebruik is, 

is in hierdie hoofstuk uiteengesit. in die volgende hoofstuk word die ontleding van die 

verkreë data en die bevindings van die empiriese ondersoek bespreek met die oog 

daarop om werkbare oplossings vir die navorsingsprobleem voor te stel. 
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HOOFSTUK 5 
DATA-ONTLEDING EN LITERATUURKONTROLE 

 

5.1 INLEIDING 
Soos vroeër genoem, was die hoofdoel van hierdie studie om ’n skoolgebaseerde 

sosiaal-emosionele intervensieprogram as strategie teen geweld en misdaad by die 

betrokke skool te implementeer. Die leerders sowel as die onderwysers se ervarings, 

persepsies en houdings rakende EI in die klaskamer is verken. Fokusgroep-onderhoude, 

wat semigestruktureerde onderhoudvoering behels het, is met die deelnemende 

onderwysers gevoer, gestruktureerde vraelyste is deur die skoolhoof en 

waarnemingsvraelyste deur die leerders ingevul, en terugvoer is van die onderwysers 

verkry. Verder is gebruik gemaak van waarnemingstegnieke en veldnotas, wat as data-

insamelingsmetodes vir hierdie studie gedien het. 

In die navorser se poging om die data te ontleed en sin te maak daarvan, het sy 

die onderhoude en vraelyste gebruik om herhalende kerntemas in die onderwysers, 

leerders en skoolhoof se response uit te lig en daarop te konsentreer naas haar eie 

waarnemings en veldnotas. Deurlopende temas is geïdentifiseer, wat vervolgens 

uitgebeeld en verderaan in hierdie hoofstuk in diepte bespreek sal word. 

 

5.2 BIOGRAFIESE BESONDERHEDE VAN DIE DEELNEMERS 
Die navorsing het by ’n hoërskool in Tswane plaasgevind. Altesaam 120 leerders het 

aan die studie deelgeneem, wie se gemiddelde ouderdom tussen 14 en 15 jaar was. 

Daar is 30 leerders in al die graad 9-klasse. Vier klasse is gekies om aan die studie deel 

te neem. Dié klasse is gekies om verskillende leerareas te verteenwoordig (Wiskunde, 

Wetenskap en Tegnologie, Engels en Lewensoriëntering). Die meeste van die leerders 

se eerste taal is ’n Afrika-taal, maar hierdie spesifieke skool is ’n dubbelmediumskool, 

dus was al die leerders wat aan hierdie studie deelgeneem het in staat om Engels te 

praat en te verstaan. Die navorser het gesprekke met die vier onderwysers gesamentlik 

gevoer, waartydens die navorser haar aanvanklike bevindings met hulle gedeel het en 

terugvoer van hulle ontvang het. Twee van die onderwysers was vroulik en twee manlik. 
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5.3 GRAFIESE VOORSTELLING VAN TEMAS 
In hierdie afdeling word eerstens die voorafgaande ondersoek grafies voorgestel, gevolg 

deur die grafiese voorstelling van die twee kerntemas, naamlik EI in skoolverband, en 

skoolbestuurspraktyke en intervensies teen skoolgeweld, sowel as van die subtemas 

van die kerntemas.  

 
5.3.1 Voorafgaande ondersoek 
5.3.1.1 Skoolbestuurspraktyke en sekuriteitsplan: Diagnostiese vraelys 
Die doel van die diagnostiese vraelys was om vas te stel watter intervensiestrategieë, 

sekuriteitsmaatreëls en bestuurspraktyke in die skool bestaan het. 

 

 
 

Figuur 5:1: Grafiese voorstelling van die diagnostiese vraelys 
 

5.3.1.2 Prioriteitsmisdade en geweld in die skool 
Dit het uit die studie geblyk dat geweld en misdaad in die skool in twee groepe val, 

naamlik dié gemik teen persone en dié gemik teen eiendom. 
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Opleiding 
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Figuur 5.2: Grafiese voorstelling van prioriteitsmisdade in die skool 
 

5.3.2 Kerntemas 
Dit het uit die literatuurstudie geblyk dat daar twee kerntemas in hierdie studie voorkom, 

naamlik EI in skoolverband, en die skoolbestuur se impak op intervensies om geweld en 

misdaad te voorkom.  

 

 

 
 

Figuur 5.3: Grafiese voorstelling van kerntemas 
 
5.3.3 Subtemas 
Vervolgens word die subtemas wat in hierdie studie na vore gekom het, uitgelig. Hierdie 

temas sluit die vlakke van EI in die klaskamer, kurrikulumtransformasie, positiewe 

gedragskultuur en ondersteuningstrukture in. 
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5.3.3.1 Vlakke van EI in die klaskamer 
In hierdie subtema word die krag van emosies tydens leer blootgelê. Die grondbeginsels 

van EI word ook verduidelik, en oorspronklike navorsing oor die impak van EI op 

leerders se gedrag word verskaf. 

Die vlakke van emosionele kreatiwiteit in die klaskamer kan soos volg grafies 

voorgestel word: 

 

 
 

 

 
Figuur 5.4: Grafiese voorstelling van emosionele intelligensie in die klaskamer 
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5.3.3.2 Kurrikulumtransformasie 
Hierdie subtema verskaf praktiese strategieë om EI-praktyke met die volle kurrikulum te 

integreer. Die vier graad-9 klasse wat aan hierdie studie deelgeneem het, se leerareas 

kan soos volg grafies voorgestel word: 

 

 

 
 

Figuur 5.5: Grafiese voorstelling van die klasse se leerareas 
 

5.3.3.3 Positiewe gedragskultuur 
Die skool waarby die navorsing uitgevoer is, verteenwoordig groot verskille op 

ekonomiese, kulturele en taalgebied. Die doel van hierdie subtema was om die 

kultuurgaping tussen onderwysers en leerders aan te spreek. Faktore wat ’n positiewe 

gedragskultuur bevorder, is positiewe dissipline, alternatiewe vir lyfstraf, demokratiese 

reëls, en doeltreffende besluitneming oor toepaslike straf. Hierdie faktore kan soos volg 

grafies voorgestel word: 
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Figuur 5.6: Grafiese voorstelling van faktore wat ’n positiewe 
gedragskultuur bevorder 

 
5.3.3.4 Ondersteuningstrukture 
Na aanleiding van die verkreë data het die navorser sekere ondersteuningstrukture 

uitgesonder wat geweld-intervensie binne die skoolkonteks bevorder. Hierdie strukture 

kan soos volg grafies voorgestel word: 
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Figuur 5.7: Grafiese voorstelling van ondersteuningstrukture 

 
5.4 AANBIEDING, ONTLEDING EN BESPREKING VAN TEMAS 
Vervolgens word elke tema wat geïdentifiseer is, afsonderlik ontleed en bespreek en 

direkte aanhalings uit die rou data ter stawing voorgehou.  

Die kwalitatiewe navorsingsmetode wat in hierdie studie gebruik is, het ’n groot 

hoeveelheid data gegenereer. Die data wat deur middel van die onderhoude, 

waarneming en vraelyste ingesamel is, word vervolgens beskryf en opgesom. Die 

opsomming van die ingesamelde data word die ontleding genoem (Hancock, 1998). 

Hierdie studie het van beperkte kwantitatiewe navorsing gebruik gemaak deur 

data met behulp van vraelyste te versamel. Deur die data wat sodoende verkry is, te 

kwantifiseer, word dit verminder. Dit maak die data meer hanteerbaar en het die 

navorser in staat gestel om dit in grafiek- en tabelformaat aan te bied. 

Die prosedure wat gevolg is om die data te ontleed wat deur middel van 

onderhoude, veldnotas en waarneming ingesamel is, is die volgende: 

• Vertroudraking met die data deur te lees en te luister. 

• Transkripsie van die data. 

• Kodering van datasegmente om verskille en ooreenkomste te kan uitwys. 
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• Groepering van die data (kodes wat soortgelyk is) en die skep van 

kategorieë. 

• Groepering van kategorieë om temas te skep. 

  

5.4.1 Vraelyste 
Drie vraelyste is ontwerp om inligting oor skoolpraktyke en prioriteitsmisdade by die 

skool te bekom. Twee waarnemingsvraelyste is ontwerp om inligting van die leerders en 

onderwysers te verkry. 

Die skaal wat in enige vraelys gebruik word, is ’n manier om te verseker dat die 

vrae op ’n regverdige en gebalanseerde manier gevra word (Mathers, Nigel & Hunn, 

1998). Die skaal wat in die navorser se vraelyste gebruik is, is ’n tweepuntskaal met ’n 

“ja”- en “nee”-opsie. Die skaal is spesifiek gekies om leerders en onderwysers te dwing 

om ’n keuse te maak. 

 

5.4.1.1 Diagnostiese vraelys  
Die skoolhoof het die diagnostiese vraelys (bylaag 6) voltooi. Die navorser het hierdie 

vraelys soos volg ontleed: 

 

Tabel 5.1: Puntetoekenning: Diagnostiese vraelys 

AFDELING ONDERWERP PUNTETOEKENNING 

A Ligging van skool 2 punte vir elke nee-antwoord 

B Skoolbestuur 2 punte vir elke ja-antwoord 

C Skooleiendom-sekuriteit 2 punte vir elke ja-antwoord 

D Gemeenskapsbetrokkenheid 2 punte vir elke ja-antwoord 

E Reëls en prosedures 2 punte vir elke ja-antwoord 

F Opleiding 2 punte vir elke ja-antwoord 

 

Die navorser beskou 50 as die gemiddeld. ’n Puntetelling van minder as 50 dui op 

ernstige probleme rondom skoolbestuurspraktyke en die sekuriteitsplan by die skool. 

Die skool se puntetelling na aanleiding van die diagnostiese vraelys word in die 

volgende tabel aangegee: 
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Tabel 5.2: Puntetelling: Diagnostiese vraelys 

Afdeling Punt 

A. Ligging van skool 

B. Skoolbestuurspraktyke  

C. Eiendom-sekuriteit 

D. Gemeenskapsbetrokkenheid 

E. Reëls en prosedures 

F. Onderrig en opleiding 

4/10 

10/26 

21/26 

6/14 

4/6 

4/16 

TOTAAL 49 

 

Grafiek 5.1 bied ’n oorsig oor die puntetelling na aanleiding van die diagnostiese vraelys. 

 
Grafiek 5.1: Oorsig oor puntetelling: Diagnostiese vraelys 
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Interpretasie: Die navorser se interpretasie van hierdie inligting is dat die skool wel oor 

’n sekuriteitsplan wat help, beskik, maar dat die skoolbestuurspraktyke indringend 

aandag nodig het om ’n positiewe uitwerking op die intervensieprogramme by die skool 

te verseker. Uit die grafiek blyk dit duidelik dat die skool se sekuriteitsmaatreëls ter 
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beveiliging van die skooleiendom baie aandag geniet. In die literatuurstudie is dit egter 

duidelik gestel dat slegs dít nie genoeg is om ’n veilige skool te verseker nie. Die sukses 

van ’n intervensieprogram word deur vier faktore bepaal, naamlik leierskap/skoolbestuur 

wat ’n demokratiese en positiewe gedragskultuur bewerkstellig, onderrig en opleiding 

wat EI bevorder, gemeenskapsbetrokkenheid, en die beveiliging van die skoolomgewing. 

Die aanbevelings hieroor is in hoofstuk 6 vervat. 

 
5.4.1.2 Vraelyste: Prioriteitsmisdade 
Twee tabelvraelyste (bylaag 5 en 6) is opgestel om inligting oor prioriteitsmisdade by die 

skool te bekom. Die twee tipes kriminele insidente wat gereeld voorgekom het, was 

misdaad en geweld gemik teen mense en misdaad en geweld gemik teen eiendom.  

Die doel van hierdie vraelyste was om die skoolbestuur te help om meer 

duidelikheid te kry oor die geweld en misdaad wat by die skool voorgekom het. Die 

skoolhoof is gevra om die skoolrekords van die vorige drie jaar na te gaan. Die aantal 

insidente in die tydperk 2006 tot 2008 word in grafiek 5.2 aangegee. 

 

Grafiek 5.2: Prioriteitsmisdade in 2006-2008 
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Interpretasie: Grafiek 5.2 toon ’n duidelike afname in insidente van geweld en misdaad 

wat teen eiendom gemik is in 2007. In 2008 het dit egter weer toegeneem. Die navorser 

se interpretasie hiervan is dat die skool in 2007, nadat geweldige finansiële verliese in 
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2006 gely is weens die beskadiging van eiendom en diefstal by die skool, die 

sekuriteitsmaatreëls verskerp het. Die skoolterrein is omhein, elektroniese 

sekuriteitstoerusting is aangebring en wagte is aangestel. Dit het bygedra tot die afname 

in insidente in 2007. In 2008 was daar weer ’n toename in insidente, wat die navorser 

aan ekonomiese omstandighede wat versleg het, toeskryf. Dit het uit die literatuurstudie 

geblyk dat ekonomiese omstandighede die vlakke van geweld en misdaad beïnvloed 

(Barbarin & Richter, 2001; Dixon & Johns, 2001). In 2008 het baie van die leerders in die 

skool se ouers hulle werk verloor, en armoede het toegeneem. ’n Ander rede kan wees 

dat leerders toe meer vertroud was met die sekuriteitstelsel by die skool en dit makliker 

kon fnuik. Die interpretasie dat die skool baie aandag aan die beveiliging van die 

eiendom bestee, korreleer met die puntetelling wat uit die diagnostiese vraelys 

voortgespruit het.  

Die grafiek toon ’n jaarlikse toename in geweld en misdaad wat teen persone 

gemik is. Dit bevestig die navorser se hipotese dat daar ernstige leemtes is in die 

skoolbestuurspraktyke en die skool se sosiaal-emosionele program om geweld en 

misdaad te voorkom. Hierdie inligting bevestig ook die interpretasie na aanleiding van 

die diagnostiese vraelys dat die skoolbestuur en die onderrig van EI aandag benodig. 

 
5.4.1.3 Klaskamer-waarnemingsvraelys (Bylaag 9) 
Die waarnemingsvraelys is aan die begin van die navorsingstudie (pre-evaluering) 

voltooi. Ná vier weke het die leerders dieselfde vraelys weer voltooi (post-evaluering). 

Terugvoer/selfrefleksie is met die onderwysers gedoen. Die vier deelnemende 

onderwysers het ook dieselfde vraelys aan die begin en aan die einde van die studie 

voltooi. Die gestruktureerde waarnemingsvraelys bestaan uit 35 vrae en sluit positiewe 

sowel as negatiewe aspekte van die onderwyser se emosionele kreatiwiteit in. Die 

response is op ’n rekenaar verwerk. Die pre- en post-evalueringsdata is afsonderlik 

verwerk. Die verwerking van die data het die navorser in staat gestel om 

datakruisverwysing te doen tydens die ontleding van die data. Na afloop van die 

dataverwerking is grafieke geskep om die data in visuele vorm te vertoon, en om data-

ontleding en die maak van gevolgtrekkings te fasiliteer. Verskeie grafieke is geskep om 

die bevindings te vergelyk. 

Die vrae in die vraelys is volgens die vlakke van EI in die klaskamer (figuur 5.4) 

saamgegroepeer. Die persentasie ja-antwoorde word in die grafiek vertoon. Die pre-
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evalueringsresponse is met die post-evalueringsresponse vergelyk om vas te stel of EI 

as intervensiestrategie enige impak op die leerders se gedrag gehad het. 

 

Vlak 1: Vraag 6, 7, 21, 26, 27 en 32 

Die tema van hierdie vrae is: Die profiel van die onderwyser se EI. Die onderwyser se 

sosiaal verantwoordbare gedrag word uitgelig, sowel as sy/haar emosionele gedrag, 

soos passie, entoesiasme en optimisme. 

Vraag 6:  Toon deurentyd goeie maniere deur parafrases soos “dankie dat jy jou hand 

opsteek” of “dankie vir jou goeie werk” te gebruik. 

Vraag 7: Gebruik ’n stemtoon en gesigsuitdrukking wat by die situasie en leerders se 

gedrag pas. 

Vraag 21: Besluit wanneer om ’n leerder gedurende die klas aan te spreek en wanneer 

om die gedrag oor te sien tot ná die klas. 

Vraag 26: Demonstreer entoesiasme ten opsigte van onderrig en leer. 

Vraag 27: Glimlag gedurende die lesaanbieding en maak gebruik van liggaamstaal om 

die boodskap oor te dra dat hy of sy onderrig geniet. 

Vraag 32: Vra leerders vir hulp – moet dit nie vereis nie. 

 
Vlak 2: Vraag 8, 9, 12, 13, 14 en 15 

Die tema van hierdie vrae is: Sielkundige veiligheid. Die emosionele veiligheid wat die 

onderwyser bied, asook klaskamerpraktyke soos die verduideliking van prosedures, 

leerderbetrokkenheid, die afdwing van reëls, leerderverantwoordelikheid en reg en 

regverdigheid, word uitgelig. 

Vraag 8:  Was nie te sag of te streng nie: Die aksies is toepaslik vir die situasie en 

leerders se gedrag. 

Vraag 9 Herken ontoepaslike gedrag en hanteer dit doeltreffend. 

Vraag 12: Gee nie verskeie waarskuwings voordat daar opgetree word nie. 

Vraag 13: Gebruik deurlopend dieselfde strategie wat leerders herken voordat daar 

opgetree word. Byvoorbeeld: Die onderwyser sê “dit is jou waarskuwing vir 

[die gedrag]” en voer dit dan deur met ’n gevolg. 

Vraag 14: Gebruik dieselfde gevolg vir al die leerders in die klas vir dieselfde 

ontoepaslike gedrag. 

Vraag 15: Het ’n duidelike klaskamerbeleid, en leerders is bewus van die gevolge van 

en belonings vir hulle gedrag. 
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Vlak 3: Vraag 5, 11, 16, 25 en 29 

Die tema van hierdie vrae is: ’n Positiewe selfbeeld. Die mate waartoe die onderwyser 

die leerders se positiewe selfbeeld help bou en emosionele selfvertroue bevorder, asook 

klaskamerpraktyke wat gerig is op leerder-uniekheid, leerderselfbewustheid, positiewe 

kwaliteite, sterk en swak punte en terugvoer, word uitgelig. 

Vraag 5:  Moedig aanvaarbare gedrag aan. 

Vraag11: Hou leerders verantwoordelik vir die besluite wat hulle neem en vir die 

gevolge van hulle keuses of die gedrag wat hulle openbaar. 

Vraag 16: Voer belonings en gevolge deur, en doen dit volgens meriete. 

Vraag 25: Maak leerders bewus van misverstande wanneer dit voorkom en help hulle 

om dit reg te stel. 

Vraag 29: Vereenselwig met die gevoelens van die leerders en vertoon empatie, 

simpatie, omgee en verstaan wanneer dit verdien word. 

 
Vlak 4: Vraag 19, 20, 23, 30, 33 en 34 

Die tema van hierdie vrae is: Gevoelens van behoort. Die mate waartoe die onderwyser 

erkenning en aanvaarding bewerkstellig, asook klaskamerpraktyke soos betrokkenheid, 

samewerking, geleenthede, samehorigheid en groeptrots, word uitgelig. 

Vraag 19:  Moedig interaksie tussen leerders aan en nie net met die onderwyser nie. 

Vraag 20: Slaag daarin om lesse verwant te maak aan leerders se ervarings en 

omstandighede. 

Vraag 23: Toon respek vir uiteenlopende menings. 

Vraag 30: Leer leerders om hulle eie probleme op te los deur middel van empatie, 

meelewing en respek vir mekaar se gevoelens. 

Vraag 33: Verseker leerders dat dit goed is om eerlik te wees oor jou gevoelens. 

Vraag 34: Moedig leerders aan om respek te toon vir die onderwyser se gevoelens, 

asook dié van ander leerders. 

 

Vlak 5: Vraag 2, 3, 4, 10, 17 en 35 

Die tema van hierdie vrae is: Doelgerigte gedrag. Die mate waartoe die onderwyser 

rigting en motivering aan leerders verskaf, asook klaskamerpraktyke soos doelstellings, 

uitdagings, ondersteuning, riglyne en terugvoer, word uitgelig. 

Vraag 2: Laat genoeg tyd toe om nuwe konsepte deeglik te onderrig. 
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Vraag 3: Moedig kritiese denke en analise by die leerders aan. 

Vraag 4. Gebruik aanmoediging en lofspraak om leerders te motiveer. 

Vraag 10: Hanteer leerders se woede doeltreffend. 

Vraag 17: Verskaf verdiende motivering. Wanneer leerders byvoorbeeld regtig aandag 

gee gedurende die les, word hulle aan die einde van die les toegelaat om aan 

’n pret-aktiwiteit deel te neem.  

Vraag 35: Help leerders om die rigting en doel van die les tot ’n mate aan te voel. 

 

Vlak 6: Vraag 1, 18, 22, 24, 28 en 31  

Die tema van hierdie vrae is: Persoonlike vaardighede. Die mate waartoe die 

onderwyser se vermoëns en selfdoeltreffendheid trots en entoesiasme skep, asook 

klaskamerpraktyke soos probleemoplossing, ondersteuning, erkenning, terugvoer en die 

viering van sukses, word uitgelig. 

Vraag 1: Beplande en georganiseerde lesse. 

Vraag 18: Gebruik woorde wat al die leerders verstaan. 

Vraag 22: Gebruik oopeindevrae wat nie tot regte of verkeerde antwoorde lei nie. 

Vraag 24: Beweeg met gemak in die klaskamer rond en bewerkstellig wisselwerking 

met die leerders. 

Vraag 28: Wees gemaklik met die aanbieding van die inhoud van die les en doen dit op 

’n selfversekerde manier. 

Vraag 31: Gee opdragte wat as ’n versoek versteek is. 

 
5.4.1. Waarnemingsvraelys oor leerders se gedrag in die klaskamer (Bylaag 7) 
Die deelnemende onderwysers het die gedragwaarnemingsvraelys aan die begin van 

die navorsing (pre-evaluering) en aan die einde van die vierweketydperk (post-

evaluering) voltooi. Terugvoer het geskied deur middel van ’n kontrole-onderwyser wat 

nie aan die studie deelgeneem het nie, maar ook vir die betrokke klasse onderrig gegee 

het in ’n ander leerarea. Die gestruktureerde waarnemingsvraelys bestaan uit 20 vrae, 

en die onderwysers moes aandui of die gedrag goed, gemiddeld of swak was. Die 

response is op ’n rekenaar verwerk, en slegs die positiewe response word grafies 

voorgestel.  

Om sin te maak van die data wat versamel is, is die vrae volgens die vlakke van 

EI in die klaskamer (figuur 5.4) saamgegroepeer. Die pre-evalueringsresponse is met die 

post-evalueringsresponse vergelyk om vas te stel of die leerders se samewerking en 
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gedrag verbeter het nadat die onderwysers emosionele kreatiwiteit in die klaskamer 

aangewend het en deur EI as ’n intervensiestrategie te gebruik wanneer leerders hulle 

wangedra. 

 

Vlak 1: Vraag 3, 9 en 16   

Die tema is: Die profiel van die EI van leerders. Hierdie tema spreek sosiaal 

verantwoordbare gedrag, soos byvoorbeeld respek, aan. 

Vraag 3:  Nie stiptelik nie. 

Vraag 9:  Gebruik van selfoon/SMS.  

Vraag 16:  Konfronterende leerders. 

 

Vlak 2: Vraag 7, 11 en 12 

Die tema is: Sielkundige veiligheid. Dit spreek leerderverantwoordelikheid en -betrok-

kenheid ten opsigte van reëls en prosedures aan. 

Vraag 7:  Eet/Kou in die klas. 

Vraag 11:  Berokken fisieke skade.  

Vraag 12:  Fisieke aggressie teenoor ander leerders. 

 

Vlak 3: Vraag 2, 19 en 20   

Die tema is: ’n Positiewe selfbeeld. Dit spreek leerderselfbewustheid, leerder-uniekheid, 

positiewe kwaliteite en sterk en swak punte aan. 

Vraag 2:  Maak onnodige (nieverbale) geraas. 

Vraag 19:  Pla ander leerders. 

Vraag 20:  Sarkastiese nieverbale reaksies van leerders. 

 

Vlak 4: Vraag 10, 13, 15 en 17   

Die tema is: Gevoelens van behoort. Dit spreek emosionele aanvaarding, betrokkenheid, 

samewerking, samehorigheid, geleenthede en groeptrots aan. 

Vraag 10:  Leerders praat met mekaar tydens die les. 

Vraag 13:  Algemene verbale mishandeling van jou as onderwyser. 

Vraag 15:  Verbale afkraking onder leerders. 

Vraag 17:  Leerders neem deel aan die les. 
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Vlak 5: Vraag 1, 6 en 14   

Die tema is: Doelgerigte gedrag. Sit spreek leerdermotivering, uitdagings, doelstellings 

en terugvoer aan. 

Vraag 1:  Inkom by en uitgaan uit klaskamer. 

Vraag 6:  Doelbewuste nienakoming van klasreëls.  

Vraag 14:  Huiswerk nie gedoen nie. 

 

Vlak 6: Vraag 4, 5, 8 en 18   

Die tema is: Persoonlike vaardighede. Dit spreek leerder-selfdoeltreffendheid, trots, 

erkenning, terugvoer en die viering van sukses aan. 

Vraag 4:  Verlaat sitplek sonder toestemming. 

Vraag 5:  Praat uit beurt. 

Vraag 8:  Parmantige aanmerkings of response. 

Vraag 18:  Voltooi die les betyds. 

 
 

In grafiek 5.3-5.10 word die leerders se response op die verskillende vlakke 

na aanleiding van die klaskamer-waarnemingsvraelys en die selfrefleksie van 

die onderwysers grafies voorgestel. In tabel 5.3 word die algehele persentasie 

op al die vlakke aangegee. 
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Grafiek 5.3 en 5.4: Klaskamerwaarneming: Klas A en Onderwyser 1 
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Grafiek 5.5 en 5.6: Klaskamerwaarneming: Klas B en Onderwyser 2 
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Grafiek 5.7 en 5.8: Klaskamerwaarneming: Klas C en Onderwyser 3 
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Grafiek 5.9 en 5.10: Klaskamerwaarneming: Klas D en Onderwyser 4 
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Tabel 5.3: Vergelyking van algehele persentasie op die ses vlakke 

KLAS/ONDERWYSER PRE-EVALUERING POST-EVALUERING 

Klas A 

Onderwyser 1 

46 

63 

48 

66 

Klas B 

Onderwyser 2 

64 

63 

66 

66 

Klas C 

Onderwyser 3 

47 

43 

60 

55 

Klas D 

Onderwyser 4 

54 

57 

57 

60 

 
Interpretasie: Die bostaande grafieke verteenwoordig die algehele resultaat rakende die 

verskillende vlakke van emosionele kreatiwiteit in die klaskamer. ’n Vergelyking tussen 

die pre- en post-evaluering is gemaak. Die grafieke toon dat die leerders in al die klasse 

die onderwysers effens meer emosioneel kreatief ervaar het in die post-evaluering. Die 

grafiek rakende Klas C en Onderwyser 3 toon egter die grootste persentasieverskil 

tussen die pre-evaluering (47%) en post-evaluering (60%). ’n Moontlike verduideliking vir 

hierdie respons van klas C, en ’n verhoging in die persentasie, is dat die onderwyser se 

gedrag meer toepaslik geword het. Die leerders se bewustheid van EI in die klaskamer 

het verhoog. Hierdie resultaat was te wagte, aangesien die onderwysers ’n definitiewe 

EI-strategie gebruik het. 

Die resultaat van die onderwysers se selfrefleksie is met die pre- en post-

evaluering van die leerders vergelyk. Die algehele persentasie vir al ses vlakke is 

bereken.  

Vlak 5 (doelgerigte gedrag) en vlak 6 (persoonlike vaardighede) rakende al vier 

onderwysers is as hoog geëvalueer deur die klasse. Die pre- en post-evaluering op 

hierdie vlakke was ook konstant. 

Die post-evaluering van vlak 1 tot vlak 4 (EI, sielkundige veiligheid, ’n positiewe 

selfbeeld en gevoelens van behoort) toon ’n geringe persentasieverhoging rakende al 

vier onderwysers. Die resultate is belowend in dié sin dat die leerders die onderwysers 

se EI in die klaskamerpraktyke meer aanvaarbaar gevind het. 
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Die bostaande grafieke van die onderwysers se selfrefleksie is ontwerp om ’n 

visuele verteenwoordiging te verskaf van hoe elk van die onderwysers die fasette van EI 

in hulle klaskamerpraktyke sien. Dit kan nuttig wees in die identifisering van 

kernaspekte, soos sterk of swak punte, of in die ontwikkeling van intervensies om 

behoeftes aan te spreek.  

Die beduidendste verskil is tussen die evaluering van Klas A en die selfrefleksie 

van Onderwyser 1 (tabel 5.3). Die resultaat lei tot kommer oor die onderwyser se 

vermoë om die leerders se emosionele toestand te bestuur. Die navorser se 

interpretasie hiervan is dat die onderwyser die leerders se emosies kan beïnvloed. Die 

probleem is dat die leerders die onderwyser soms as manipulerend, oorheersend of 

emosioneel-oorweetgierig ervaar. 

Onderwyser 2 se selfrefleksie is positief en bogemiddeld, en die leerders in klas 

B ervaar die onderwyser op dieselfde vlak. Die resultaat dui daarop dat die onderwyser 

’n positiewe siening van hom-/haarself en sy/haar klaskamerpraktyke het. Die navorser 

se interpretasie is dan ook dat die leerders gelukkig en tevrede is met wat die 

onderwyser hulle bied. Hoë selfwaarde is voordelig in die meeste omstandighede. Die 

onderwyser moet egter seker maak dat hy/sy bewus is van sy/haar swak punte en dat 

hy/sy nie as afsydig of arrogant oorkom nie. 

Onderwyser 3 ag hom/haarself laer as die leerders in Klas C. Hierdie resultaat 

dui daarop dat alhoewel die leerders gemaklik voel in die klaskamer se sosiale en 

emosionele klimaat, daar tye is wat die onderwyser onseker is oor hoe om op te tree. 

Die gevaar is dat die onderwyser soms op ’n manier kan optree wat die leerders sal 

ontstel en argumente tussen die onderwyser en die leerders kan uitlok as gevolg van 

misverstande of ’n botsing van behoeftes. Die beduidende verskil tussen die leerders se 

pre- en post-evaluering wys dat die onderwyser ’n drastiese poging aangewend het om 

emosionele kreatiwiteit in die klaskamerpraktyke aan te wend.  

Die navorser se interpretasie is dat ’n onderwyser se doelbewuste gebruik van EI 

in die klaskamer die leerders help om uiting te gee aan hulle emosies en te 

kommunikeer wat hulle voel. 

Onderwyser 4 se selfrefleksie en Klas D se evaluering toon die grootste 

ooreenkoms. Hierdie resultaat dui daarop dat die onderwyser sy/haar eie gevoelens 

verstaan en dit tot sy/haar voordeel gebruik (deur byvoorbeeld kalm te bly in ontstellende 

situasies). Die navorser se interpretasie is dat die onderwyser oor vaardighede beskik 

om positiewe emosies in stand te hou en negatiewe emosies om te keer. Die resultaat 
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dui daarop dat die onderwyser se klaskamerpraktyke oor die algemeen gebalanseerd is 

en nie oormatig tot emosionele skommelinge geneig is nie. Dit is egter belangrik om te 

onderskei tussen die doelbewuste regulering van emosies en die onderdrukking 

daarvan, wat op die lang duur hoogs disfunksioneel kan wees. Dit is ook belangrik om 

nie emosieregulering en woedebestuur met skugterheid en onderdanigheid te verwar 

nie. 

Die navorser het ’n verrassende element gevind tydens die vergelyking van die 

manlike onderwysers en die vroulike onderwysers se EI in die klaskamer. Volgens 

Goleman (1998) is daar geen verskil tussen die geslagte wat EI betref nie. Mayer en 

Salovey (1995) het egter in hulle studies tot die gevolgtrekking gekom dat vroue oor ’n 

hoër EI as mans beskik. Punia (2004) het ’n soortgelyke gevolgtrekking gemaak in haar 

studie oor die uitvoerende komitee van ’n maatskappy, wat getoon het dat die vroue 

hoër punte in EI-toetse as die mans behaal het.  

Die navorser wat hierdie studie uitgevoer het, het egter ’n ander mening, 

aangesien die manlike onderwysers ’n hoër EI as die vroulike onderwysers getoon het. 

Alhoewel hierdie navorsing tot vier onderwysers beperk was, wil die navorser aanbeveel 

dat verdere navorsing oor die onderwerp gedoen word, aangesien twee afsonderlike 

studies wat onafhanklik van mekaar is, tot dieselfde gevolgtrekking gekom het: Die 

navorsing wat Srinivasan en George (2005) aan die Universiteit van Madras oor 

onderwysers gedoen het, het ook getoon dat manlike onderwysers meer EI as vroulike 

onderwysers openbaar. 

 

Grafiek 5.11-5.14 toon die onderwysers se pre- en post-evaluering van die 

leerders in die verskillende klasse se gedrag. Die gedrag is as goed, 

gemiddeld of swak geëvalueer. “Gemiddeld” word as die modus beskou. 
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Grafiek 5.11 en 5.12: Waarneming van leerders se gedrag in die klaskamer 
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Figuur 5.13 en 5.14: Die evaluering van die klasse se gedrag deur die kontrole-
onderwyser volgens die persentasie op die ses vlakke bereken 
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Interpretasie: Grafiek 5.11 toon dat die grootste probleem op vlak 1 (EI) ondervind 

word. Die gedrag van die leerders in al vier klasse wat EI betref, word as swak 

geëvalueer. Die navorser vind die resultaat van die post-evaluering egter positief (grafiek 

5.12). Alhoewel die leerders se gedrag slegs ’n geringe verbetering toon (vanaf swak na 

gemiddeld) op vlak 1, wys dit tog dat leerders se EI styg wanneer onderwysers EI-

strategieë in onderrig gebruik. Die navorser se gevolgtrekking is dus dat dit wel ’n 

positiewe uitwerking op leerders se gedrag in die klaskamer het. Die evaluering van die 

leerders se gedrag deur die kontrole-onderwyser bevestig hierdie gevolgtrekking. Die 
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ses vlakke is onderling verbind en beïnvloed mekaar, dus lei ’n verbetering op een vlak 

tot ’n verbetering op die ander vlakke. Die navorser se interpretasie is dus dat ’n 

skoolgebaseerde sosiaal-emosionele intervensieprogram wel as strategie gebruik kan 

word om geweld en misdaad in die skool te voorkom.  

Die navorser wil dit beklemtoon dat hierdie studie dit ten doel het om aan te toon 

dat EI-onderrig eerder lang- as korttermynvoordele inhou. Om leerders te help om hulle 

EI te verhoog, behels nie ’n korttermyn-onderrigprogram nie en kan ook nie binne die 

kort tydperk van vier weke geskied nie. Om EI-praktyke na behore te implementeer, 

vereis ’n poging deur die hele skool en mag moontlik ’n paar jaar neem. Met hierdie 

navorsing is die eerste stap geneem om skoolbesture en onderwysers bewus te maak 

van die belangrikheid daarvan om leerders se EI te verhoog, en daarvan dat hulle met 

EI-onderrig ’n beduidende verskil aan leerders se gedrag kan maak. Die navorser maak 

in hoofstuk 6 aanbevelings, maar ’n skoolbestuur sal self moet besluit hoe om dit by 

hulle beplanning in te sluit. 

 
5.4.2 Onderhoude, waarneming en werkswinkels 
’n Ongestruktureerde gespreksonderhoud het tussen die navorser, die skoolhoof en die 

beheerraad plaasgevind. Die doel van die onderhoud was ’n verkennende ondersoek om 

vas te stel watter intervensies by die skool aangewend is en om probleme rondom die 

skoolbestuur te identifiseer.  

’n Onderhoud is ’n instrument om kwalitatiewe data in te samel. Vir die 

doeleindes van hierdie navorsing is daar van twee data-insamelingsmetodes gebruik 

gemaak: 

• die waarneming van deelnemende leerders en onderwysers in die 

klaskamer, en 

• semigestruktureerde onderhoude met die deelnemende onderwysers na 

afloop van die veldwerk. 

 

Daar is besluit om data in te samel deur ook van semigestruktureerde waarneming 

gebruik te maak. Dit is gedoen omdat die navorser ’n redelike idee gehad het van 

waarop sy wou let, maar ruimte wou skep vir enige reaksies by die deelnemers wat nie 

op ’n vaste, gestruktureerde waarnemingskaal aangedui is nie. Die leerders was bewus 

van die feit dat hulle waargeneem sou word, maar nie ingelig dat die waarneming juis 

tydens lesse en groepwerk sou geskied nie. Dít het kunsmatige optrede deur die 
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leerders sover moontlik uitgeskakel. Die deelnemers was ook goed bekend met die 

navorser, dus was laasgenoemde se teenwoordigheid as waarnemer tydens die 

kontaksessies nie intimiderend of vreemd nie. Die waarnemers het die rol van 

deelnemende sowel as toevallige waarnemers vervul. 

Die navorser het deur middel van werkswinkels kontaksessies met die leerders 

gefasiliteer. Die gedrag van die leerders is tydens die werkswinkels waargeneem. Die 

deelnemers (die onderwysers en die leerders) is ook toevallig in ander situasies 

waargeneem. Hierdie situasies sluit in ander kontaksessies, ander skoolaktiwiteite en op 

die skoolgrond. Die deelnemers is dus by verskillende geleenthede waargeneem. 

Sodoende is gepoog om die geldigheid van die resultate te verhoog. 

Aangesien navorsing wat slegs op waarneming berus, beperkinge het en die 

interpretasie van data baie subjektief kan geskied, het die navorser ook onderhoude met 

die deelnemers gevoer. Sodoende kon die navorser dieper delf in hoe die deelnemers EI 

in skoolverband ervaar. Semigestruktureerde onderhoude is met die vier deelnemende 

onderwysers gevoer (bylaag 11). Die navorser het vooraf besluit om slegs enkele vrae 

aan die onderwysers rondom hulle ervaring van EI in die klaskamer te stel. Die 

onderhoude het origens redelik spontaan verloop. Daar is notas gemaak tydens die 

onderhoude en dit is dadelik daarna volledig omskryf. 

Ontleding behels die opsomming van die ingesamelde data en die soeke na 

ooreenkomste en verskille in die data. Die data is volgens temas ingedeel en 

geïdentifiseer, wat die kodering van data genoem word. Die gebruik van kodering het die 

navorser in staat gestel om die data wat tydens een onderhoud ingesamel is, met die 

data wat tydens ander onderhoude ingesamel is, te vergelyk. Dit vereis ’n proses van 

inhoud-ontleding. Volgens Hancock (1998) is die ontleding van inhoud ’n prosedure om 

verbale of gedragsdata te kategoriseer met die doel om dit te klassifiseer, op te som en 

te tabuleer. Die ontleding van die data kan op ’n beskrywende vlak, en op ’n hoër vlak 

van ontleding, wat interpreterende ontleding genoem word, gedoen word. Beskrywende 

ontleding gee ’n oorsig oor wat gedurende die onderhoud gesê is, maar op ’n 

interpreterende vlak word daar na die betekenis van die response gesoek. Die 

getranskribeerde onderhoude is ook nagegaan om die aantal kere te bepaal wat daar 

melding gemaak is van byvoorbeeld sekere temas en insidente. 

Die volgende stappe is in die ontleding van die data wat tydens die onderhoude 

ingesamel is, gevolg:  
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• ’n Transkripsie van die data is gemaak: Die verbale data is direk ná die 

onderhoud woord vir woord getranskribeer. 

• Die data is herhaaldelik gelees om vertroud te raak daarmee. 

• Soortgelyke data is saamgegroepeer (kodering van data). 

• Verskillende kodes is saamgegroepeer om kategorieë te vorm. 

• Kodes en kategorieë is vergelyk om ooreenkomste en verskille te vind. 

• Die data is beskryf en geïnterpreteer. 

 

5.4.2.1 Gespreksonderhoud met skoolhoof en beheerraad 
Die doel van die onderhoud was om probleme rondom die skoolbestuur wat 

aangespreek moet word, te identifiseer. Uit die gespreksvoering-onderhoud het die 

volgende probleme wat die skoolbestuur ondervind, na vore gekom: 

• ’n tekort aan gemeenskapsinisiatiewe; 

• ’n kultuur van stilte; die skoolbestuur gee dikwels voor dat daar min 

misdaad en geweld in die skool is, terwyl daar aan die lig gekom het dat 

die skool ’n lang geskiedenis van geweldverwante misdaadprobleme het; 

• die politiek van agterdog en rassediskriminasie; 

• die swak rapportering van geweldvoorvalle, en 

• ’n beperkte demokratiese skoolkultuur.  

 

Die beheerraad en skoolhoof het hulle kommer uitgespreek oor die moeite wat hulle 

ondervind om ’n demokratiese kultuur in die skool te skep. Die skoolbestuur het eenparig 

saamgestem met die navorser se argument dat die skool die leerders moet help om 

vaardighede aan te leer wat EI bevorder en dat dit tot minder geweld in die skool kan lei. 

Die eenparige besluit was dan ook dat leerders dwarsdeur die kurrikulum in EI onderrig 

sou word en nie net in Lewensoriëntering nie. Dit het dan ook aanleiding gegee tot die 

keuse van kurrikulumtransformasie vir hierdie navorsingsprojek (figuur 5.1). 

Die ondersteuningstrukture wat by die skool in plek behoort te wees, is 

geïdentifiseer en word grafies in figuur 5.7 voorgestel. Die voordele van hierdie 

ondersteuningstrukture word in hoofstuk 6 bespreek. 

Die skoolbestuur het enorme dissiplineprobleme met die leerders ondervind. Die 

grootste probleem was dat die onderwysers nie die voordeel van positiewe versterking 

verstaan of toegepas het nie. Die literatuurstudie het uitgewys dat die positiewe 

versterking van leerders se gedrag meer doeltreffend as straf kan wees in die 



 138 

handhawing van skooldissipline (Vally, 2005). Dit is net so belangrik om goeie gedrag te 

beloon as wat dit is om swak gedrag te straf. Die meeste van die betrokke onderwysers 

kom uit ’n era waarin lyfstraf gebruik is om dissipline toe te pas. Die onderwysers moes 

leiding ontvang ten opsigte van alternatiewe vir lyfstraf om dissipline in die klaskamer te 

handhaaf. Volgens die skoolhoof was die grootste probleem dat die onderwysers die 

straf nie toepaslik vir die oortreding gemaak het nie. Wanneer ’n leerder byvoorbeeld 

papiere rondgooi, moet die straf wees om dit op te tel, nie dat die onderwyser die leerder 

se oor trek nie. Figuur 5.6 gee ’n grafiese voorstelling van faktore wat ’n positiewe 

gedragskultuur bevorder.  

Tydens die onderhoud het skoolbestuur is vier tipes boelies in die skool 

geïdentifiseer, naamlik fisieke, verbale, emosionele en seksuele boelies, asook direkte 

en indirekte boelies. Direkte boelies maak van oop aanvalle op ’n individu gebruik, wat 

fisieke kontak, dreigemente en intimidasie insluit. In teenstelling hiermee maak indirekte 

boelies van meer subtiele maniere gebruik, soos verbale maniere, byvoorbeeld om 

stories te vertel en ander leerders name te noem. Die skoolhoof het genoem dat hy oor 

die algemeen gevind het dat seuns meer geneig is om boelies te wees en meer van 

direkte tegnieke gebruik maak, en dat meisies meer indirekte tegnieke gebruik. Hierdie 

ervaring strook met wat in die literatuurstudie (Fried & Fried, 2003) gevind is. Uit die 

literatuurstudie het dit duidelik geblyk dat indien boeliegedrag verdra word, dit die hele 

leeromgewing besoedel en leerders gevolglik nie in staat is om te leer, groei of in 

interaksie te tree in ’n veilige, positiewe atmosfeer nie (Olweus, 1993; Sullivan, 2000; 

Walker et al., 2004). 

 

5.4.2.2 Eerste fokusgroep-onderhoud met onderwysers 
Die doel van hierdie onderhoud was om die impak van EI-onderrig as ’n intervensie op 

leerders se wangedrag te bepaal.  

Al vier die onderwyser was van mening dat die gedrag van die meeste van die 

leerders verbeter het nadat hulle EI as intervensiestrategie in die klaskamer gebruik het. 

Een onderwyser het gesê:  

Die gedrag van die leerders het merkwaardig verbeter en ek skryf dit 

definitief toe aan die emosionele-intelligensie-inslag wat ek gevolg het.  

 

’n Ander opmerking was:  

Die leerders het baie beter gevaar met groepwerk.  
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Die navorser vind hierdie opmerkings baie positief. Ramsay (in Cloete, Heyns & Du Toit, 

2006) het bevind dat individue met ’n hoë interpersoonlike en EI-telling ’n duidelike 

voorkeur toon vir samewerkende leer en groepwerk. In hoofstuk 3 is die belangrikheid 

van samewerkende leer in die NKV beklemtoon. Die NKV se AOO-band vereis spesifiek 

dat leerders in spanverband doeltreffend moet werk. Hierdie navorsing verskaf dan ook 

aan die Departement van Onderwys ’n vertrekpunt vir verdere navorsing oor die 

moontlikheid dat EI groepwerk bevorder. 

Die onderwysers het oor die algemeen positiewe terugvoer en aanmerkings van 

die leerders ontvang, byvoorbeeld: 

This teacher explains things clearly. 

This teacher is friendly. 

If we don’t agree with this teacher, we can talk about it. 

 

Hierdie aanmerkings bevestig die bevindings na aanleiding van die klaskamer-

waarnemingsvraelys (grafiek 5.3-5.10). 

Een onderwyser het negatiewe opmerkings van sommige leerders ontvang. Een 

leerder het aan haar gesê:  

Stop this behaviour, you are pathetic.  

 

Ander leerders het weer uitlatings gemaak soos: 

We can influence this teacher. 

It is easy to make a fool out of this teacher. 

 

Hierdie negatiewe en destruktiewe houding het die onderwyser ontmoedig om voort te 

gaan met die gebruik van EI-strategieë in die klaskamer. 

Die navorser is van mening dat die onderwyser juis met die ontwikkeling van EI 

by die leerders in staat sou wees om hierdie siklus van negatiewe gedrag te verbreek. ’n 

Onderwyser wat positiewe gevoelens oor haar- of homself koester, kan ’n helende 

atmosfeer skep, wat magtiger is as die negatiewe emosionele klimaat wat deur die 

leerders se gedrag, gevoelens, gedagtes of houdings geskep word. Tabel 3.3 verskaf 

riglyne oor hoe om EI as leergeleentheid in die klaskamer te benut (Mayer & Salovey, 

1997). Mayer en Salovey (1997) sien EI as die vermoë om emosie akkuraat waar te 

neem, te takseer en uit te druk; die vermoë om toegang te hê tot gevoelens en/of 
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gevoelens te genereer wanneer dit denke fasiliteer; die vermoë om emosie en 

emosionele kennis te verstaan, en die vermoë om emosies te reguleer en emosionele en 

intellektuele groei te bevorder. Uit hierdie definisie is dit duidelik dat EI kognitiewe sowel 

as emosionele eienskappe insluit. 

Leerders is deur opvoeding en sosialisering geleer om emosies te onderdruk. 

Byvoorbeeld: ’n Leerder kom kla oor ’n ander leerder wat sy liniaal gebreek het. Die 

onderwyser sê byvoorbeeld dan: “Moenie kwaad wees nie, dit was maar net ’n ongeluk.” 

Binne-in die leerder is daar nou verwarring. Sy ware ek sê hy is kwaad, maar die 

onderwyser se opmerking leer hom om nie sy ware ek te vertrou nie en om dit ’n ander 

naam te gee. Die EI-intervensiestrategieë wat die onderwysers tydens hierdie studie in 

die klaskamer gebruik het, is ’n heel nuwe leerervaring om hierdie emosies en die ware 

ek te ontdek.  

Dreyer (2006) maak die bewering dat slegs 2% van die kere wat ons die woorde 

“irritasie” en “aggressie” sê, dit die regte naam vir die emosie is. 98% van die tyd is daar 

’n klomp ander onderliggende emosies wat ons nie ’n naam gegee het nie en ook nie 

hanteer het nie. Dreyer en Dreyer (2006) noem hierdie onderliggende emosies 

verleentheidsemosies. Dit is emosies wat ek dink nie by my pas nie en ek ook nie wil hê 

ander moet van weet nie. Die navorser se interpretasie is dat hierdie negatiewe 

opmerkings van leerders eerder sagte verleentheidsemosies is. Die leerders is bang 

daarvoor of skaam daaroor dat ander mense daarvan sal uitvind. Die grootste probleem 

is dat leerders self nie weet wat hierdie sagte verleentheidsemosies se name is nie. 

Onderwysers moet hulle help om hierdie sagte emosies te herken en hulle te benoem. 

Onderwysers moet dus bewus wees daarvan dat elke keer wanneer ’n leerder irritasie of 

aggressie toon, daar slegs ’n 2%-kans is dat dít die emosie is wat die leerder ervaar. 

Hulle moet ook besef dat die leerders skaam is oor die verleentheidsemosies wat hulle 

98% van die tyd ervaar, en dat as hulle dié emosies teenoor aan ander mense erken, 

hulle kwesbaar word.  

 

5.4.2.3 Tweede fokusgroep-onderhoud met onderwysers 
Die doel van hierdie onderhoud was om te bepaal wat die onderwysers se siening oor 

die korrelasie tussen leerders se goeie en swak gedrag, en die EI-onderrigstrategieë wat 

in die klaskamer gebruik is.  

Om vas te stel of EI-onderrigstrategieë ’n invloed op leerders se gedrag het, is 

die onderwysers gevra om hierdie strategieë doelbewus in die klaskamer te gebruik. 
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Soos reeds genoem, onderrig die vier onderwysers verskillende leerareas. Die voordeel 

was dus dat die leerders dan ook in ander leerareas, nie net in Lewensoriëntering nie, 

aan EI-onderrigstrategieë blootgestel sou word. 

Soos reeds genoem, is ’n werkswinkel oor die basiese stappe om EI-strategieë in 

die klaskamer te gebruik, gehou, wat deur die vier deelnemende onderwysers en die 

navorser bygewoon is (bylaag 10). Dit is gedoen om ’n bewustheid van EI in die 

klaskamer te verseker en die onderrigstrategieë te implementeer. Die navorser en 

onderwysers het saamgestem dat die leerders nie ingelig sou word oor die doelbewuste 

EI-strategieë nie, aangesien die doel was om vas te stel of daar ’n korrelasie tussen EI-

onderrigstrategieë en leerdergedrag bestaan. Die rede was dat indien die leerders 

bewus sou wees daarvan, hulle moontlik hulle gedrag sou verander. Dit sou die 

bereiking van die doelwit van hierdie navorsing onmoontlik maak, aangesien die doelwit 

was om leerders se gedrag in ’n spontane omgewing te ondersoek. Die onderwysers het 

ingestem om die EI-strategieë te implementeer en waarneming te doen oor die tydperk 

van vier weke om vas te stel of die leerders se gedrag verbeter het of nie. 

Die navorser het dit beklemtoon dat die onderwysers hulle evaluering moes 

baseer op die hele klas se gedrag en nie net op dié van die leerders wat oortree nie. Uit 

die onderhoud met die onderwysers het dit egter geblyk dat hulle evaluering nie ten volle 

op die hele klas se gedrag gebaseer was nie, maar beïnvloed is deur die leerders wat 

hulle wangedra het. Een van die onderwysers het gesê: 

As ek net vyf van die leerders uit hierdie klas kan sit, sal ek geen 

dissiplineprobleme in die klas ondervind nie.  

 

Dit het ook duidelik uit die onderhoud geblyk dat die onderwysers verskillende menings 

huldig oor wat toepaslike en wat ontoepaslike gedrag van leerders verteenwoordig. Die 

meeste van die onderwysers beskou aktiewe deelname aan die les as toepaslike gedrag 

in die klaskamer, asook stilte, of ’n aanvaarbare geraasvlak gedurende die 

lesaanbieding. Ontoepaslike gedrag is beskryf as gesels met ander leerders tydens die 

lesaanbieding, verwerping van die onderwyser se gesag, geen deelname nie, ’n 

verbreking van ander leerders se konsentrasie, onnodige beweging en ’n tekort aan 

belangstelling. 

Uit die resultate van die waarneming van die leerders is dit duidelik dat die 

tellings ten opsigte van die onderwysers se onderrigstyl op die vlakke van EI beduidend 

van mekaar verskil, behalwe op die vlak van persoonlike vaardighede. Dit dui aan dat 
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onderwysers se EI-praktyke die vlakke van doelgerigte gedrag, gevoelens van behoort, 

positiewe selfbeeld, sielkundige veiligheid en EI beïnvloed. Dit blyk ook duidelik uit 

hierdie resultate dat al die vlakke van EI in die klaskamer ’n impak op die leerders se 

gedrag en die klaskamerdissipline het. Die onderwysers het saamgestem dat daar ’n 

merkbare verskil in die leerders se gedrag was met die gebruik van EI-

onderrigstrategieë. Een onderwyser het gesê: 

Die gebruik van emosionele-intelligensie-onderrig veroorsaak dat 

leerders stilsit en oplet. Dissipline in die klas het ook verbeter met 

hierdie metode. 

 

Dit het sterk na vore gekom uit die bespreking dat die onderwysers meer indirekte 

onderrigstrategieë en doelbewuste pogings moet aanwend om leerders se emosionele 

vaardighede te verbeter. Die lae EI by leerders in die klaskamersituasie kan moontlik ’n 

refleksie wees van die onderwyser se EI-vaardigheidsvlakke. 

Die meeste van die onderwysers het hulle opleiding ontvang in die tydperk toe 

daar suiwer op kognitiewe intelligensie en direkte onderrigmetodes gekonsentreer is. EI 

in die klaskamer was nie deel van die kurrikulum tydens hulle opleiding nie. Dit is ’n 

relatief nuwe en groeiende veld van gedragsondersoek. As die onderwysers nie 

toereikende kennis het om EI in klaskamerpraktyke te gebruik nie, verklaar dit waarom 

die leerders nie oor die nodige vlakke van vaardighede beskik wat op hierdie gebied 

nodig is nie. 

Die onderwysers het gevra of daar ’n verskil is tussen EI en emosionele 

vaardigheid. Die navorser het hierdie vraag aan die hand van Blom (2002) se 

verduideliking beantwoord: Blom (2000) toon aan dat EI op die potensiaal dui wat die 

individu het ten opsigte van sekere komponente, wat bestaan uit spesifieke kennis, 

vermoëns en vaardighede in terme van emosionele aspekte. Daarteenoor toon 

emosionele vaardigheid op ’n persoon se vermoë om sy/haar kennis, vermoëns en 

vaardighede in hierdie verband aan te wend. ’n Persoon wat emosioneel vaardig is, het 

geleer hoe om emosies en emosionele inhoud te gebruik. Dit beteken dan ook dat EI 

aangeleer kan word, en dat dit nie iets is wat nie kan verander nie. 

Die navorser het waargeneem dat daar by die onderwysers verwarring bestaan 

oor die begrippe “gesag” en “gehoorsaamheid”. Een van die onderwysers het gesê: 

Emosionele-intelligensie-onderrigstrategieë kan moontlik op die lang 

duur werk, maar dit is uitputtend vir die onderwyser. Ek dink die 
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leerders moet net respek toon vir onderwysers en doen soos daar aan 

hulle gesê word.  

 

Die navorser se interpretasie van hierdie opmerking is dat onderwysers ook soms 

emosioneel behoeftig is en ’n onbeantwoorde behoefte het om belangrik en in beheer te 

voel. Die navorser het uit die onderhoud met die onderwysers afgelei dat indien ’n 

persoon besluit om vir ’n onderwyser te gaan studeer, hy/sy dit doen met die oortuiging 

dat onderwysers gerespekteer en gehoorsaam moet word bloot vanweë die feit dat hy/sy 

’n onderwyser is. Die navorser het ook waargeneem dat dit moeilik sal wees om hierdie 

oortuiging te verander, en dat dit die houding van onderwysers en hulle 

klaskamerpraktyke beïnvloed. Die navorser skryf dit toe aan die opleiding wat die 

onderwysers ontvang het. Onderwysers word nie tydens hulle opleiding toereikend 

opgelei in hoe om leerders se respek en samewerking te verdien nie. Hulle is dus 

onvoorbereid wanneer hulle die klaskamer betree.  

Die fokusgroep-onderhoud is afgesluit met die saamstem deur die vier 

onderwysers dat EI in die klaskamer kan bydra tot minder dissiplineprobleme in die 

klaskamer. Die onderwysers was ook gewillig om aan ’n langtermynprojek deel te neem 

om leerders se EI-vaardigheidsvlakke te verhoog. 

 

5.4.2.4 Werkswinkels met leerders 
Die doel van hierdie werkswinkels was om te kyk of die sukses van 

voorkomingsprogramme rakende geweld en misdaad verhoog kon word as EI verhoog 

word. Die onderwerpe van bespreking tydens die klaskamerwerkswinkels word in 4.7.3 

bespreek. Die werkswinkels het verskillende vorms van geweld in die skoolomgewing 

aangeraak en leerders se begrip, vaardighede en kennis met betrekking tot geweld in 

die skool verbeter. 

 
Tabel 5.4: Waardes/Houdings, vaardighede en kennis deur leerderwerkswinkels 

gefasiliteer 

Waardes/Houdings Vaardighede Kennis 

• Respekteer eie liggaam 
• Respekteer ander 
• Tree verantwoordelik op 
• Gee om 

• Leer om argumente te voer 
oor wapens en geweld 

• Demonstreer 
kennis oor boelie 
en geweld in die 
skool 
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Tydens die werkswinkels het die navorser waargeneem dat daar ’n kultuurgaping tussen 

onderwysers en leerders bestaan. Die onderwysers verstaan nie die agtergrond waaruit 

die leerders kom nie en kan daarom nie die probleme reg hanteer nie. Die navorser het 

ook waargeneem dat die meeste van die onderwysers Afrikaanssprekend is; soos reeds 

genoem, praat die meeste van die leerders ’n Afrika-taal. Dit kan ook aanleiding daartoe 

gee dat misverstande tussen leerders en onderwysers ontstaan.  

Dit het voorgekom of die leerders voel hulle word nie met respek behandel nie en 

daarom begin het om vir hulleself op te staan wanneer hulle gekonfronteer word. Die 

navorser het die volgende opmerkings van leerders in haar veldnotas aangeteken: 

Teachers make decisions about us without our input. 

We are not cared about. 

We are stereotyped. 

We are under-estimated. 

Our way of doing things is not accepted because we are black. 

We are threatened by the teachers. 

Teachers tell us what they think we need. 

Our needs are not acknowledged and not taken seriously. 

We are told that we wouldn’t be able to understand something. 

Our questions are not answered or are evaded. 

 

Die navorser se interpretasie is dat ’n gevoel van disrespek by die leerders kan ontstaan 

indien hulle voel dat hulle kultuur nie in ag geneem word nie. Dit kan tot geweld 

aanleiding gee. Gasa (2006) sluit hierby aan en sê dat indien onderwysers en leerders 

van verskillende kulture in een skool geplaas word, kulturele misverstande tussen 

leerders en onderwysers verwag kan word. Gasa (2006) is ook van mening dat die 

kulturele misverstande tot konflik, wantroue en vyandigheid kan lei.  

Die navorser het tydens die kontaksessies met leerders waargeneem dat 

sommige van die leerders ’n lae selfwaarde het. Dit kan moontlik ook ’n rede wees 

waarom die leerders voel die onderwysers behandel hulle nie met respek nie; hulle voel 

dat hulle nie respek verdien nie. 

Die ontwikkeling van leerders se EI kan dus ’n positiewe uitwerking op hulle hê, 

aangesien hulle soms met probleme te kampe het wat verband hou met onder meer 

geweld, dwelmmisbruik, swak motivering en onbeheerste emosies. 
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Die navorser redeneer dat as onderwysers leerders help om ’n groter interne 

lokus van kontrole te bewerkstellig, hulle die leerders sodoende kan ondersteun om hoër 

vlakke van EI te ontwikkel, wat tot beter skolastiese prestasie en minder geweld en 

misdaad in die skool sal lei.  

Dit is belangrik om die konsep lokus van kontrole as ’n kontinuum te sien. Dit 

impliseer dat mense se lokus nie 100% ekstern of 100% intern is nie – dit lê iewers 

tussenin, en hulle het ’n geneigdheid na die een of ander kant. Die kontinuum kan soos 

volg voorgestel word (Rotter & Hochreich, 1975):  

Ekstern………………….………………….Intern 

 

Een van die maniere waarop onderwysers interne lokus van kontrole by leerders kan 

bevorder, is deur gebruik te maak van lofspraak en aanmoediging. Die navorser is van 

mening dat onderwysers dikwels nie die tyd maak om leerders se pogings te herken nie. 

Wanneer onderwysers nie herkenning gee aan hulle leerders nie, word die leerders van 

die nodige motivering om take suksesvol te voltooi, ontneem. 

Lofspraak en aanmoediging lê egter ook op die twee punte van die lokus-van-

kontrole-kontinuum. Lofspraak bevorder eksterne lokus van kontrole, en aanmoediging 

interne lokus van kontrole. Dit word soos volg verduidelik (Fredericks., 2005): 

Lofspraak: 

• herken die leerder (byvoorbeeld: “Jy het ’n A vir die toets”); 

• is beheer van buite (byvoorbeeld: “Jy is baie gehoorsaam wanneer jy al die 

klasreëls nakom”); 

• is evaluering deur ander (byvoorbeeld: “Jy maak my trots wanneer jy so 

mooi skryf in jou boek”); 

• konsentreer op die suksesvolle voltooiing van die taak (byvoorbeeld: “Jy is 

verdienstelik omdat jy die taak so mooi afgehandel het”), en 

• beklemtoon persoonlike voordeel (byvoorbeeld: “Jy het vinnig klas toe 

gekom, jy is baie goed”). 

 

Aanmoediging: 

• herken die leerder se poging (byvoorbeeld: “Jy het baie hard gewerk om 

hierdie goeie punte te verdien”); 

• is die geloof dat die individu selfbeheer het (byvoorbeeld: “Jy is ’n 

verantwoordelike persoon”); 
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• bevorder selfmotivering (byvoorbeeld: “Hoe voel jy oor jou werk so ver?”); 

• beklemtoon pogings en vordering met ’n taak (byvoorbeeld: “Kyk net die 

groot verbetering wat jy reeds gemaak het”), en 

• beklemtoon waardering vir bydraes (byvoorbeeld: “Jou pogings het ons 

gehelp om ’n goeie wetenskap-uitstalling te hou”). 

 

Dit is nie nodig om lofspraak te elimineer en slegs op aanmoediging te konsentreer nie, 

maar onderwysers moet dit in gedagte hou om meer op aanmoediging as op lofspraak te 

konsentreer om leerders te help om ’n meer interne lokus van kontrole te ontwikkel 

(Swart, 2004).  

Die navorser is van mening dat baie lofspraak en aanmoediging magtige 

elemente van enige onderwyser se klaskamerpraktyke kan wees. Die navorser wil dit 

egter beklemtoon dat lofspraak en aanmoediging deurentyd en konsekwent gebruik 

moet word – dit kan nie net af en toe of toevallig gebruik word, of net ten opsigte van 

goeie leerders nie.  

 

5.5 SAMEVATTING 
Die data-ontleding van die empiriese ondersoek het die belangrikheid van die 

ontwikkeling van emosionele en sosiale vaardighede by leerders na vore gebring. Dit het 

aangetoon dat EI leerders se gedrag en akademiese prestasie positief kan beïnvloed, 

nie net vir die tydperk wat dit in die skool gebruik word nie, maar op die lang duur, tot in 

hulle volwasse lewens. Tydens die navorsing is metodes ondersoek om leerders se 

sosiale en emosionele vaardighede te ontwikkel. Die doel was om leerders se interaksie 

met mekaar en die onderwysers te verbeter en hulle te help om interpersoonlike, 

intrapersoonlike en EI-vaardighede aan te leer. Die navorser is van mening dat 

skoolbestuurspraktyke leerders met vaardighede moet toerus wat bevorderlik is vir EI. 

As leerders EI-vaardighede kan bemeester, of net sommige daarvan, kan dit die geweld 

en misdaad in die skool laat afneem. As onderwysers die respek van hulle leerders 

verdien, sal dit leerders ook leer om ander persone in gesagsposisies te respekteer. 

Die empiriese data wat uit hoofstuk 5 verkry is en die inligting wat uit die 

literatuurstudie voortgespruit het, word in hoofstuk 6 gebruik om die nodige 

gevolgtrekkings te maak. Die inligting in hoofstuk 5 word ook in hoofstuk 6 gebruik om 

aanbevelings te maak oor verdere navorsing, asook oor hoe om ’n skoolgebaseerde 
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sosiaal-emosionele intervensieprogram as strategie teen geweld en misdaad te 

implementeer. 
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Hoofstuk 6 
Opsomming, bevindings, aanbevelings, bydraes en 

tekortkominge 
 
 
6.1 INLEIDING 
Hierdie navorsingsprojek het die korrelasie tussen die onderwysers se emosionele 

kreatiwiteit in die klaskamer en die gedrag van leerders by wyse van aksienavorsing 

ondersoek. In hierdie studie is EI as ’n intervensiestrategie gebruik om leerders se 

wangedrag te probeer korrigeer. Die doel was om die waarde en sukses van die gebruik 

van EI as ’n voorkomingstrategie teen geweld en misdaad in die skool te bepaal. 

Die data wat gedurende die navorsingsprojek ingesamel en in hoofstuk 5 

aangebied is, word as die meetinstrument aangewend om die hipotese dat daar ’n 

korrelasie tussen klaskamerpraktyke en leerders se gedrag bestaan, te ondersteun of te 

verwerp. Die data sal toon of die gebruik van EI-onderrigpraktyke ontoepaslike 

leerdergedrag doeltreffend voorkom, of in meer aanvaarbare gedrag verander.  

Die ontleding en interpretering van die empiriese navorsing is in die vorige 

hoofstuk aangebied. ’n Samevatting van die bevindings met betrekking tot die 

literatuurstudie, asook die empiriese navorsing oor ’n skoolgebaseerde sosiaal-

emosionele intervensieprogram, word in hierdie hoofstuk bespreek. 

 

6.2 DOEL VAN DIE STUDIE 
6.2.1 Navorsingsvraag 
Whitley (2002) noem dat wanneer ’n navorsingsonderwerp geïdentifiseer is, dit belangrik 

is om die onderwerp te vernou tot ’n meer spesifieke navorsingsvraag waarvolgens die 

data ingesamel kan word. Die navorsingsvraag waarvolgens die data in hierdie studie 

ingesamel is, word in 4.1.1 bespreek. Die navorsingsproses was daarop gemik om die 

navorsingsvraag te beantwoord. 

Die navorser hanteer vervolgens die gevolgtrekkings en aanbevelings rakende 

elk van die volgende twee doelwitte van die studie, afsonderlik: 

• om vas te stel of daar ’n verband bestaan tussen leerdergedrag en ’n 

onderwyser se klaskamerpraktyke, en 

• om die impak van skoolbestuurspraktyke op leerders se gedrag te evalueer. 
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6.3 GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS 
6.3.1 Agtergrond 
Die navorsingsontwerp wat vir hierdie studie gebruik is, is aksienavorsing. Die navorser, 

as vrywillige berader by die skool, en die onderwysers wat aan die projek deelgeneem 

het, is op ’n daaglikse basis met die leerders se wangedrag gekonfronteer, wat ook 

aanleiding tot geweld by die skool gee. Die besondere uitdaging was om EI in 

klaskamerpraktyke te gebruik as ’n intervensie om geweld en misdaad in die skool te 

voorkom en ’n positiewe gedragskultuur in die skool te skep. In die lig van hierdie 

uitdaging het die navorser op aksienavorsing as navorsingsmetodologie besluit.  

Die kern van aksienavorsing is om ’n mens se eie sosiale situasie te bestudeer 

met die voorneme om dit te verbeter. Aksienavorsing kan dus aanleiding gee tot die 

verbetering van die klaskamerpraktyke van ’n individuele onderwyser, of tot meer 

toepaslike leerdergedrag in ’n spesifieke klas, of tot minder wangedrag in die hele skool. 

Dit impliseer dat aksienavorsing prakties van aard is en geskik is vir ’n ware 

lewensituasie, soos ’n skool. Kemmis en McTaggart (1988) se definisie van 

aksienavorsing was die rede vir die keuse van die navorsingsontwerp (kyk na 4.5.1). 

 

6.3.2 Verband tussen leerdergedrag en ’n onderwyser se klaskamerpraktyke 
Om die verband tussen ’n onderwyser se klaskamerpraktyke en die leerders se gedrag 

te bepaal, het vier onderwysers aan ’n spesifieke hoërskool aan die 

aksienavorsingsprojek deelgeneem. Die spiraal van aksienavorsing bestaan uit 

beplanning, optrede, waarneming en reflektering (kyk na figuur 4.1).  

Na die beplanning van die navorsing is die plan geïmplementeer (kyk na 4.7.3). 

Die insameling van die data om die navorsingshipotese te ondersteun of te verwerp, het 

hierop gevolg. Die data-insamelingsprosedure het onderhoude, waarneming, veldnotas 

en waarnemingsvraelyste behels (kyk na 4.7). 

Die gebruik van aksienavorsing het beteken die deelnemende onderwysers was 

met hulle eie probleme gemoeid en nie met ander se probleme nie. Aangesien die 

navorser en die vier onderwysers saam aan die studie gewerk het, is hierdie 

navorsingsprojek ’n voorbeeld van samewerkende aksienavorsing. Die deelnemers het 

ná elke stadium gereflekteer oor hulle praktyke en die navorsingsplan is hersien en 

aangepas waar nodig. Die reflekterende stadium het dié voordeel ingehou dat die 

onderwysers kon sien of hulle die plan suksesvol geïmplementeer het (die gebruik van 
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EI-metodes in die klaskamer), hulle ervarings met hulle kollegas deel, en uit die 

ervarings van die ander deelnemers leer. 

 

6.3.2.1 Gevolgtrekkings 
Primêre gevolgtrekkings 

Die onderwysers se veranderde klaskamerpraktyke het die drie belangrike elemente van 

EI in die klaskamer ingebring. Dit is die erkenning van gevoelens, persoonlike 

motivering, en die bestuur van emosies in verhoudings. Deur middel van die 

aksienavorsing het die onderwysers meer insig in hulle eie EI en hulle 

klaskamerpraktyke verkry. Die verbetering in hulle emosionele kreatiwiteit, sowel as die 

leerders se gedrag was onmiddellik sigbaar (kyk na grafiek 5.3-5.10 en tabel 5.3). Dit 

kan toegeskryf word aan die feit dat die onderwysers se kennis oor EI-onderrigstrategieë 

uitgebrei het omrede hulle die werkswinkel oor die basiese stappe om EI in die 

klaskamer te gebruik, bygewoon het (kyk na bylaag 10).  

As gevolg van die deelname aan die aksienavorsing is die onderwysers gedwing 

om hulle eie onderrigstrategieë van nader te ondersoek. 

Die kollegiale verhouding tussen die navorser en die vier onderwysers wat aan 

hierdie studie deelgeneem het, is deur die aksienavorsing versterk, aangesien inligting 

oor die verloop van die projek en die leerders se gedrag gereeld gedeel is.  

Die onderwysers het ’n nuwe onderrigstrategie gebruik (EI). Al die leerders wat 

by die studie betrokke was, het ’n klaskamer-waarnemingsvraelys oor die onderwyser se 

emosionele kreatiwiteit in die klaskamer voltooi (bylaag 9). Om die onderwysers se 

siening van hulle eie emosionele kreatiwiteit te bepaal (selfrefleksie), het hulle dieselfde 

waarnemingsvraelys voltooi. Hierdie voltooide waarnemingsvraelyste is as die pre-

evaluering gesien. Dieselfde prosedure is aan die einde van die navorsingsprojek 

gevolg. Hierdie waarnemingsvraelyste is as die post-evaluering gesien.  

Die vier onderwysers het ook aan die begin van die studie ’n 

gedragswaarnemingsvraelys voltooi om hulle siening van die leerders se gedrag te 

bepaal (bylaag 7). Die gedragswaarnemingsvraelyste is as die pre-evaluering gesien. 

Die onderwysers het dieselfde vraelys aan die einde van die navorsingsprojek voltooi. 

Hierdie waarnemingsvraelyste is as die post-evaluering gesien. Dieselfde prosedure is 

met ’n kontrole-onderwyser herhaal (kyk na 4.7.3). 

Deur die resultate van die pre-evaluering met dié van die post-evaluering te 

vergelyk, kon die navorser ’n gevolgtrekking maak oor die impak van EI-
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onderrigstrategieë op leerders se gedrag. Die ontleding van die data wat ingesamel is 

gedurende die fokusgroep-onderhoude met die onderwysers, die waarneming van die 

leerders en in die vorm van die resultate van die waarnemingsvraelyste, toon dat die 

leerders se gedrag van ontoepaslik na meer toepaslik verander het (grafiek 5.11-5.14 en 

5.4.2).  

Die navorser is van mening dat die resultate, soos hierbo bespreek, die 

navorsingshipotese dat EI-onderrigmetodes toepaslike leerdergedrag bevorder, 

ondersteun. 

Die selfrefleksiedeel van die aksienavorsing is die ideale metode wat 

onderwysers kan gebruik om hulle klaskamerpraktyke te verbeter. Deur retrospeksie-

ontleding van die onderwysers se aksies (klaskamerpraktyke en EI-ontwikkeling) kan die 

klaskamerbestuur verbeter word.  

 

Sekondêre gevolgtrekkings 

Die aksienavorsingsprojek het die kommunikasie-struikelblok wat tussen die skoolhoof, 

beheerraad, onderwysers, leerders en navorser as berader by die skool was, uit die weg 

geruim. Aksienavorsing is ’n demokratiese proses. Dit moedig meer interaksie en 

samewerking tussen die deelnemers aan. Om volle samewerking tussen die deelnemers 

te verkry, moes die navorser ’n gedeelde visie en eienaarskap van die studie onder die 

deelnemers bewerkstellig. Die gedeelde visie is bereik na aanleiding van die behoefte 

om leerders se wangedrag te verbeter deur emosionele vaardighede te ontwikkel. Die 

leerders se wangedrag en geweldvoorvalle by die skool het dit soms vir die onderwysers 

onmoontlik gemaak om hulle klaskamer te bestuur of onderrig te gee (kyk na grafiek 

5.2). 

Uit die onderhoude met die onderwysers het dit vir die navorser duidelik geword 

dat onderwyseropleiding nie die voordele van EI in die klaskamer uitlig nie. Daar is ook 

geen indiensopleidingsprogramme in plek wat onderwysers se EI-onderrigstrategieë kan 

verbeter nie. Die kennis en vaardighede rakende EI wat die onderwysers verkry het, is 

bekom uit gesprekke met die navorser en die werkswinkel oor die basiese beginsels van 

EI wat deur die navorser gefasiliteer is. Al die onderwysers het aangedui dat hulle ’n 

behoefte het en gewillig is om opleiding te ondergaan om hulle emosionele kreatiwiteit in 

die klaskamer te verhoog. 
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Antwoorde is nie gevind vir die vraag hoe doeltreffend EI in die afsonderlike 

leerareas was nie (kyk na grafiek 5.5 en 4.7.3). Dié onderwerp val buite die bestek van 

hierdie navorsingsprojek en word as ’n leemte in die studie gesien. 

 

6.3.2.2 Aanbevelings 

Primêre aanbevelings 

• Die skoolbestuur moet onderwysers aanmoedig om in aksienavorsing te belê. 

Aksienavorsing wentel om die verbetering van jou eie praktyke. Om jou praktyke 

te verbeter, behels om dinge op ’n nuwe manier te doen. Aksienavorsing moet 

deel van die skool se professionele ontwikkelingsplan vorm. 

• Indiensopleiding moet aan onderwysers verskaf word om hulle in staat te stel om 

EI doeltreffend in die klaskamer te gebruik. 

• EI as ’n intervensiestrategie kan meer geslaagd wees as straf. Die navorser 

beveel aan dat skoolbestuurspanne opleidingsessies en werkswinkels vir 

onderwysers aanbied waartydens hulle bewus gemaak word van EI-onderrig-

metodes.  

• EI-ontwikkeling moet deel vorm van die kurrikulum vir elke vak vorm. Deur EI in 

die klaskamer te gebruik, kan daartoe bydra dat leerders meer toepaslik optree. 

• ’n Opleidingshandleiding oor die vyf basiese emosionele en sosiale 

kompetensies wat deur Goleman (1999) geïdentifiseer is, moet saamgestel word 

om onderwysers in staat te stel om dit in hulle klasse te gebruik. Hierdie 

kompetensies is: 

Selfbewussyn: Om te weet wat jy op enige gegewe oomblik voel en dit te 

gebruik om besluitneming te lei, sowel as om ’n realistiese assessering van jou 

eie vermoëns en ’n goedgegronde selfvertroue te hê. 

Selfregulering: Om emosies só te hanteer dat dit die taak op hande fasiliteer en 

nie daarmee inmeng nie; om pligsgetrou te wees; om gratifikasie uit te stel ten 

einde doelwitte na te streef; en om goed te herstel ná emosionele nood. 

Motivering: Om jou voorkeure te gebruik om jou na jou doelstellings te lei; om 

jou te help om verbetering te inisieer en na te streef; en om te volhard in die 

aangesig van terugslae en frustrasies. 

Empatie: Om aan te voel wat mense voel; om in staat te wees om hulle 

perspektief in te sien en ’n rapport te kultiveer, en om in harmonie met 

uiteenlopende soorte mense te kan leef. 
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Sosiale vaardighede: Om emosies in verhoudings goed en akkuraat te hanteer; 

om sosiale situasies en netwerke te lees en maklik daarby in te skakel; om 

hierdie vaardighede te gebruik om mense te oorreed en te lei, en te onderhandel, 

en om dispute met die oog op samewerking en spanwerk te besleg. 

 

Sekondêre aanbevelings 

• EI-onderrigmetodes behoort deel uit te maak van alle onderwysstudente se 

opleiding aan tersiêre inrigtings. Dit sal voornemende onderwysers met die 

nodige vaardighede toerus om emosionele kreatiwiteit doeltreffend in hulle klasse 

in te span.  

• Dit blyk uit die betrokke navorsing dat die ontwikkeling van onderwysers se eie 

EI-vaardighede ’n sneeubal-effek tot gevolg kan hê: As leerders voel hulle word 

met respek en waardigheid behandel, kan dit daartoe lei dat hulle onderwysers 

en ander leerders met dieselfde respek, waardigheid en regverdigheid behandel, 

wat tot ’n positiewe gedragskultuur in die skool kan bydra.  

 

6.3.3 Impak van skoolbestuurspraktyke op leerders se gedrag  
Uit die literatuuroorsig oor skoolgeweld, intervensies en skoolbestuurspraktyke is dit 

duidelik dat leerders deur verskeie faktore by die skool beïnvloed word, waaronder die 

skoolkultuur en hoe dissipline toegepas word. Die skoolklimaat kan ook aggressiewe 

gedrag by leerders aanmoedig of ontmoedig (kyk na 2.3). 

Ook verskeie faktore in die gemeenskap beïnvloed kinders, soos die sosio-

ekonomiese status van die gemeenskap, of dit ’n landelike of stedelike gemeenskap is, 

en die gemeenskap se sienings en houdings. Die gemeenskap verwys na die gebied 

waarin die kind, die gesin en die skool hulle bevind, en al die mense daarin. 

Kultuur speel ook ’n groot rol in elke kind se sosiale verhoudings. Die betrokke 

kultuur se siening oor die gebruik van geweld, seksisme en rassisme is voorbeelde van 

kulturele faktore wat ’n invloed op interpersoonlike verhoudings het. 

 

6.3.3.1 Gevolgtrekkings 
Na aanleiding van die bevindings in die literatuurstudie sowel as die empiriese navorsing 

kan die volgende gevolgtrekkings gemaak word: 
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Primêre gevolgtrekkings 

• Skoolgeweld is ’n komplekse sosiale probleem wat nie aan ’n enkele oorsaaklike 

faktor toegeskryf kan word nie. Dit is ’n vorm van ’n aggressiewe gedragspatroon 

wat by die kind ontwikkel het weens sy lewenservarings en blootstelling aan 

verskeie risikofaktore . 

• ’n Kombinasie van individuele, gesins-, skool-, gemeenskaps- en kulturele 

faktore kan tot skoolgeweld aanleiding gee. Al hierdie faktore moet dus in ag 

geneem word wanneer ’n program om geweld en misdaad in die skool te 

voorkom, ontwikkel word. Hierdie faktore is nie konstant nie, maar wel 

interafhanklik en beïnvloed mekaar daarom deurlopend. 

• Boeliegedrag hou negatiewe gevolge vir die slagoffer sowel as die boelie in. Dit 

is belangrik om tussen terg en boelie te onderskei (kyk na tabel 2.4). 

• Die bestuur van ’n positiewe gedragskultuur is ’n gekoördineerde en 

geïntegreerde benadering waarin elke rolspeler die uitdruklike taak het om 

positiewe gedrag te bewerkstellig (kyk na figuur 3.3). 

• Die geheelontwikkeling van die kind is die doelwit met die toepassing van 

positiewe dissipline (kyk na 3.3.1). 

• Skoolbestuurstrukture behoort die bestuur van leerdergedrag duidelik te omskryf. 

• Onderwysers het die belangrike verantwoordelikheid om die regte klimaat vir die 

ontwikkeling van positiewe leerdergedrag te skep. 

• Die skoolbestuur het die belangrike taak om kinders te leer om tussen 

aanvaarbare en onaanvaarbare gedrag te onderskei. Daar moet ook geleentheid 

gegee word vir die ontwikkeling van insig en leer (tabel 3.3 verduidelik hoe EI as 

’n leergeleentheid benut kan word). 

• Die uitreiking na leerders en die inagneming van hulle behoeftes vereis 

doeltreffende stelsels, vaardighede en ’n positiewe houding. 

• Die onderwysers voel nie toegerus om EI-onderrigmetodes in hulle klaskamers te 

gebruik nie. Die skoolhoof en beheerraad voel ook nie behoorlik toegerus om die 

nodige ondersteuning aan onderwysers te verskaf om hierdie metodes in hulle 

klasse te gebruik nie. 

• Dit blyk duidelik uit die empiriese navorsing dat daar ’n groot behoefte aan 

opleiding in EI-onderrigmetodes en alternatiewe bestuurspraktyke bestaan om 

intervensiestrategieë te laat slaag. 
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• Die gevolgtrekking wat die navorser uit die empiriese ondersoek gemaak het, is 

dat ondersteuningstrukture nog nie doeltreffend in die skool funksioneer nie 

(3.6.1). Alhoewel die skoolhoof en beheerraad aangetoon het dat die skool wel 

oor ’n ondersteuningspan beskik, was daar verwarring en wanopvattings oor 

hierdie ondersteuningspan. 

 
Sekondêre gevolgtrekkings 

• Die bestuur van leerdergedrag het ’n uitdaging vir skole in Suid-Afrika geword. 

• Die rol van die ouer as primêre opvoeder en vennoot in die vorming van die 

leerder se karakter is onontbeerlik. 

• Die skool moet die ruimte skep en geleentheid bied vir leerders se 

leierskapontwikkeling. 

• Die skoolgedragskode dien as grondslag vir die ontwikkeling en bevordering van 

positiewe leerdergedrag. 

• Praktiese vaardighede (EI) word in krisistye, wanneer leerders emosionele stres 

ondervind, benodig. 

 

6.3.3.2 Aanbevelings 
Primêre aanbevelings 

• Reflekterende praktyke rakende al die aspekte van die skoolomgewing moet ’n 

integrale deel uitmaak van die topbestuur se strategie rondom geweldvoorkoming 

in die skool. 

• Die skoolhoof, as lid van die topbestuur, moet aksienavorsing motiveer en 

bestuur as deel van die skool se ontwikklingsprogramme of reflekterende 

praktyke. Aksienavorsing kan die gaping tussen teorie en praktyk verklein (kyk na 

figuur 4.2). Enige program sal slegs slaag as daar motivering en dryfkrag 

daaragter is. 

• Ten einde die skoolbestuur in staat te stel om intervensieprogramme teen geweld 

en misdaad te implementeer, moet lewensvaardigheidsprogramme in die skool 

bevorder word wat sentreer rondom onder meer die ontwikkeling van 

aanpasbaarheid, inter- en intrapersoonlike vaardighede, hoe om doeltreffend in 

’n groep te funksioneer, en vaardighede wat verband hou met die vermoë om 

ander te beïnvloed, met ander woorde die ontwikkeling van EI. Die sukses van 
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geweld- en misdaadvoorkomingsprogramme kan verhoog word as EI in die skool 

verhoog word.  

• Ondersteuningfasiliteerder-werkswinkels moet gereeld by die skool gehou word . 

ëëHierdie werkswinkels moet deurlopend ondersteuning aan onderwysers 

verskaf met betrekking tot emosionele kreatiwiteit en die gebruik van EI-

onderrigmetodes deur middel van selfrefleksie, besprekings en terugvoer. Indien 

intervensie-strategieë nie suksesvol blyk te wees nie, kan dit tydens die 

werkswinkels bespreek word en voorstelle oor addisionele intervensiestrategieë 

gemaak word. Die onderwysers word dan ondersteun in die implementering van 

die strategieë en die proses word deurentyd gemonitor.  

• Die finale aanbeveling in die hoofkategorie is dat die skool ’n eie dissiplineplan 

moet opstel. Dissipline is die aksie wat uitgevoer word om leerders se 

onaanvaarbare gedrag in aanvaarbare gedrag te verander. Johannes (2005) 

beveel aan dat drie vorms van dissipline, naamlik voorkomende dissipline, 

ondersteunende dissipline en korrektiewe dissipline, by ’n dissiplineplan 

geïnkorporeer moet word. Charles (1999) beskryf voorkomende, ondersteunende 

en korrektiewe dissipline soos volg:  

Voorkomende dissipline: ’n Vorm van dissipline wat toegepas word voordat die 

leerders hulle wangedra. Kounin (1970) ondersteun hierdie mening wanneer 

hy/sy sê die sleutel tot suksesvolle dissipline in die skool en klaskamer is wat 

onderwysers doen om die wangedrag te voorkom, en nie die wyse waarop hulle 

wangedrag hanteer wanneer dit reeds voorgekom het nie. 

Ondersteunende dissipline: Dié vorm van dissipline kan waargeneem word in 

die onderwysers se aksies wanneer hulle die eerste tekens dat leerders se 

gedrag ontoepaslik is, opmerk. 

Korrektiewe dissipline: Hierdie vorm van dissipline word nodig wanneer die 

voorkomende en ondersteunende dissiplinemaatreëls nie doeltreffend was nie. 

  

Hierdie navorsing het dan ook gekyk hoe suksesvol EI-onderrigstrategieë in die 

voorkoming van dissiplineprobleme kan wees. Die gebruik van EI in die klaskamer kan 

as voorkomende dissipline gesien word. 

Die navorsing het ook ondersoek of die ontwikkeling van ’n positiewe 

gedragskultuur en demokratiese skoolbestuurspraktyke leerders se gedrag van 
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onaanvaarbaar na meer aanvaarbaar kan verander. Hierdie aksie pas in by die 

beskrywing van korrektiewe dissipline. 

Die navorser wil die belangrikheid daarvan om ’n dissiplinestelsel te ontwikkel, 

onderstreep. ’n Dissiplinestelsel of -plan bring die volgende by ’n skool teweeg: 

• dit voorkom die meeste van die wangedrag; 

• dit stuur wangedrag in ’n positiewe rigting; 

• dit bevorder ’n vertrouensverhouding tussen onderwysers en leerders; 

• leerders ervaar dit as regverdig, en 

• dit verseker ouerondersteuning (Charles, 1999). 

 

Sekondêre aanbevelings 

• Dit het tydens die studie duidelik geword dat kulturele diversiteit in ’n skool tot 

konflik kan bydra. Die navorser beveel aan dat onderwysers en leerders op ’n 

niebedreigende wyse aan mekaar se kulture blootgestel word. ’n Kultuurweek 

kan ’n voorbeeld van so ’n kulturele blootstelling wees.  

• Daarby is dit tot die leerders se voordeel as die onderwysers kennis het van die 

Afrika-kultuur en gevolglik begrip vir die leerders se situasie. Hierdie kennis is 

ook nodig sodat die onderwysers kan verseker dat voorbeelde, stories en 

aktiwiteite binne die leerders se verwysingsraamwerk val.  

• Aangesien ’n positiewe verhouding tussen leerders en onderwysers tot ’n afname 

in skoolgeweld bydra, beveel die navorser aan dat onderwysers maniere vind om 

die leerders beter te verstaan. Sodoende kan hulle verhouding met die leerders 

verbeter, wat tot ’n afname in skoolgeweld kan lei. 

• Die navorser beveel ook aan dat die skoolbestuur daarby betrokke raak om die 

ouers met emosionele vaardighede toe te rus, onder meer met die oog daarop 

dat hulle in sosiaal-emosioneel vaardige ouers ontwikkel. Ouerbetrokkenheid by 

die skool se intervensiestrategieë is ideaal, en die navorser is ook van mening 

dat dit noodsaaklik is vir dissipline in die skool. Verreweg die meeste 

skoolgaande leerders in die Suid-Afrikaanse konteks se ouers beskik nie oor die 

nodige vaardighede om hulle kinders te ondersteun nie. Ouer- en 

gemeenskapsbetrokkenheid is ook in hierdie studie uitgewys as een van die 

leemtes by die betrokke skool (kyk na grafiek 5.1). 

• Stel ’n komitee saam, bestaande uit ouers, onderwysers en leerders, wat toesien 

dat ondersteuningstrukture by die skool doeltreffend funksioneer (kyk na 3.6.1). 
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Die komitee moet saam met die skoolbestuur verantwoordelik wees vir 

intervensies op doelgerigte, geselekteerde en universele vlak. Universele 

intervensies sal ook voorsiening maak vir programme om boelie, konflik en 

woede te voorkom, sowel as om die skoolgedragskode konsekwent te kan 

toepas (kyk na figuur 3.6). Die samestelling van hierdie ondersteuningspanne is 

nie rigied nie en kan wissel na gelang van die skool en die leerders se behoeftes. 

 

6.4 TEKORTKOMINGE VAN DIE STUDIE 
Die navorser het tydens die literatuurkontrole en gevolgtrekkings wat gemaak is, besef 

dat die studie moontlik te wyd was. Die sosiale fenomeen van skoolgeweld en die 

dinamika van EI as onderrigmetode is te kompleks dat daar werklik in diepte op elke 

faset daarvan ingegaan kan word, veral in dié navorsing, wat ’n verhandeling van 

beperkte omvang behels. Die navorser is van mening dat elke faset wat tot skoolgeweld 

en skoolbestuurspraktyke bydra, nie voldoende aandag ontvang het nie. Elkeen van dié 

fasette regverdig inderwaarheid ’n studie op sy eie.  

Die navorser het ook die literatuurkontrole as problematies beskou. Hoewel die 

feit dat geweld en misdaad in skole feitlik weekliks in die nuus is en hierdie onderwerp ’n 

belangrike punt van bespreking op populêre vlak geword het, wil dit voorkom of 

akademici nie voldoende aandag hieraan skenk nie, aangesien die mees resente bronne 

wat hieroor opgespoor kon word, óf voor 2007 verskyn het, óf op die buiteland 

betrekking het. 

Die navorsingsresultate van die studie word ook daardeur verswak dat die 

navorsing slegs by een skool uitgevoer is. Die navorser voel egter dat voldoende 

inligting by die betrokke skool met die verskillende navorsingsinstrumente ingesamel is 

(kyk na 4.7), aangesien dit die navorser van genoeg inligting voorsien het dat ’n punt van 

versadiging bereik is. 

 

6.5 BYDRAES VAN DIE STUDIE EN VOORSTELLE VIR VERDERE NAVORSING 
Hoewel die studie moontlik te wyd was, is die navorser van mening dat dit ’n basis 

geskep het waarop verdere navorsing kan voortbou. Aangesien min navorsing oor 

skoolgeweld en die gebruik van ’n skoolgebaseerde sosiaal-emosionele intervensie 

gedoen is, is die veld taamlik onontgin en ryp vir verdere navorsing. 

Na aanleiding van hierdie studie kan die volgende aspekte moontlik in 

toekomstige navorsing ondersoek en aangespreek word: 
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• Die ontwikkeling van ’n opleidingsprogram om onderwysers toe te rus met 

die nodige vaardighede om EI-onderrigmetodes te gebruik. 

• Die ontwikkeling van riglyne vir die gebruik van emosionele kreatiwiteit in 

die klaskamer. 

• Die vroeë identifisering van ontoepaslike gedrag en ondersteuning aan 

leerders. 

• Die identifisering van leerders se emosionele behoeftes in die 

leeromgewing. 

 

Verdere navorsing word ook aanbeveel om elke faset van skoolgeweld en 

skoolbestuurspraktyke aan te spreek, asook klem te lê op die impak van EI as 

intervensiestrategie teen geweld en misdaad in die skool. 

Die volgende verkennende studies word ook aanbeveel: 

• ’n Verkennende studie wat EI in terme van die onderwysers se geslag 

ondersoek. 

• ’n Verkenning van die positiewe impak van ouerbetrokkenheid en ’n 

positiewe gedragskultuur in die skool. 

 

6.6 SAMEVATTING 
Die doel van hierdie navorsing was om vas te stel watter elemente ’n sosiaal-emosionele 

skool-intervensieprogram behoort te bevat om geweld en misdaad in die skool te 

voorkom. Hierdie navorsing toon onteenseglik dat EI die kernelement van sodanige 

program moet wees. Positiewe dissipline, demokratiese skoolbestuur, ondersteuning-

strukture en ouer- en gemeenskapsbetrokkenheid is ook tydens die studie geïdentifiseer 

as elemente wat in ’n sosiaal-emosionele intervensieprogram teenwoordig behoort te 

wees.  

Die navorsing het getoon dat EI-onderrigmetodes nie doeltreffend in die skool 

gebruik is om leerders se wangedrag positief te verander nie. Die onderwysers en 

skoolbestuur het nie oor die nodige kennis en begrip rakende emosionele 

intervensiestrategieë beskik om ’n sosiaal-emosionele intervensieprogram suksesvol te 

implementeer nie. Die meerderheid van die onderwysers het ook geen opleiding in EI-

onderrigmetodes ontvang nie. Die ondersteuningspanne wat volgens die literatuurstudie 

(kyk na 3.5.1) in plek moet wees ten einde intervensiestrategieë doeltreffend te 

implementeer, funksioneer ook nog nie na wense nie. Alhoewel die deelnemende 
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onderwysers wel aangetoon het dat hulle EI in hulle klaskamerpraktyke gebruik, het dit 

duidelik uit die studie geblyk dat hulle nie werklik geweet het wat hierdie soort 

onderrigmetodes behels nie en ook nie bewus was van hoe om ’n kultuur van EI in die 

klaskamer te skep deur middel van emosionele kreatiwiteit nie. 

Die studie het verder aangetoon dat daar ’n behoefte by die onderwysers en 

skoolbestuur bestaan om die nodige opleiding te ontvang om EI-intervensiestrategieë, 

insluitend positiewe dissipline, suksesvol te kan implementeer. 

Die onus rus steeds op die Departement van Onderwys – in die geval van hierdie 

skool, die Gautengse onderwysdepartement – om toe te sien dat die nodige opleiding 

aan onderwysers en skoolbestuursrade voorsien word. 

In die voorafgaande bespreking is die primêre en sekondêre navorsingsvrae van 

die studie beantwoord. Die navorser het tot die slotsom gekom dat die rasionaal van die 

studie (kyk na 1.2) geldig was, aangesien die data wat uit die empiriese navorsing verkry 

is, die rasionaal steun. 

Ten slotte het die navorser gepoog om aanbevelings te maak oor verskeie 

fasette van skoolgeweld om die probleem sodoende holisties aan te spreek. Die meeste 

van die aanbevelings kan geïmplementeer word deur enige skool wat oor die volgende 

beskik: 

• ware toewyding (“commitment”), 

• ’n skoolhoof wat ’n goeie, simpatieke bestuurder is, 

• ’n beheerraadsliggaam wat doeltreffend funksioneer, en 

• geesdriftige onderwysers, betrokke ouers en gemeenskapslede om die 

proses aan te vuur. 
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88 Aberdeen Road 
Clubview 
Centurion 

0157 
 

20 May 2008 
The Principal 
…………………………. 
Pretoria 
 
 
Sir/Madam 
 
 
PERMISSION TO CONDUCT RESEARCH IN YOUR SCHOOL 
 
I am currently busy with my MA (Psychology) studies at the University of South Africa on 
the following topic: “Implementation of a school-bases socio-emotional programme as 
strategy against crime and violence”. As part of my studies it is expected to conduct 
research in a school. 
 
I would thus like to approach you to be part of the research study regarding the above-
mentioned topic.  This research qualifies as action research. It entails the completion of 
questionnaires, observation forms by you and the members of your staff and the 
learners.  Focus group discussions will also be held with learners and the teachers at the 
school. The starting point for this action research is to identify factors that influence 
violence at schools by studying the experience of teachers and learners in various areas 
– relationships with peers, influence of parents and exposure to violence.  By 
determining the link between these factors and violence in schools, the study will make it 
possible to define specific points with the aim of establishing intervention strategies for 
schools to counteract violence.  The aim of this study is to understand the associated 
factors that contribute to learners’ aggression and tendency toward violence. 
 
I will be privileged if your staff could take part in this research study.  The inputs received 
from your school will provide valuable information in order to convey the necessary 
findings and recommendations to the Gauteng Department of Education. 
 
If you find this in order, please contact me at any of the under mentioned contact 
numbers so that I can make further arrangements regarding the conduct of the research. 
 
Tel: 012 429-4040 (w) 
Cell: 0827808750 
 
Thank you in advance for your kind attention and co-operation. 
 
Yours sincerely 
 
_____________________ 
P. van der Merwe 
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88 Aberdeen Road 
Clubview 
0157 

 
24 July 2008 

 
Department of Education 
District 7 
Gauteng 
 
  
TO WHOM IT MAY CONCERN 
 
 
 
RE: PERMISSION REQUEST: RESEARCH 
 
 
I am enrolled for the degree MA Psychology at Unisa (prove of registration attached).  I 
am conducting a research project on the implementation of a school-based socio-
emotional programme as strategy against crime and violence. I request permission 
from you that the High School ----------- may participate.  
 
The principal aim of this study is to evaluate the impact of the current socio-emotional 
interventions on learners’ behaviour, social cognition and affect in the schools from 
the sample. Social cognition such as goals, faith and attribution can play an important 
motivating role with regard to behaviour. The second aim of this study is to investigate 
the relation between learner behaviour and the methods of school management.  

 
The research question 

 
The research question posed here is: Which factors should be present in a school 
socio-emotional intervention programme to ensure the effective combating of 
violence and crime in schools? 

 
The attempt to understand how internal factors (the strengths and weaknesses within 
school management) and external factors (the opportunities and dangers present in 
the external environment) can contribute to violence and crime in schools, has 
produced the following supplementary research questions: 

 
a.  How can each strong point be utilised? (characteristics of school 

management that promote prevention) 
b.  How can each weak point be eradicated? (characteristics of school 

management that detract from prevention) 
c.  How can every opportunity be exploited? (external circumstances that 

contribute to prevention) 
d.  How can every danger be counteracted? (external circumstances that 

present a threat to prevention) 



 
The process will be handled confidentially during the duration of the research process.  
The data will only be used in a statistical summary and no names will be linked to 
information that is reported. 
 
This research envisages providing a sketch of the internal crime profile at the school that 
can be used as point of departure for further research by the Department of Education. 
The research will give school management a better idea of when, how and where school 
violence occurs and so enable them to take constructive steps to help learners and 
teachers feel safer. Prevention of violent behaviour in schools has an enormous 
advantage for children in terms of their social, emotional and educational development. It 
is also beneficial for the school as a microcosm of the community and, eventually, also for 
the conditions in the community. This study investigates the intervention programmes that 
school management currently uses to improve school behaviour, and will evaluate the 
findings against those that work. The research provides an opportunity to learn which 
methods can be used against violence and crime in schools and to promote the emotional 
wellbeing of learners.  
 
Should you have any questions or desire further information, please call me or email me at: 
 
Work:  (012) 429-4040 
Cell:  0827808750 
email: 
 

vdmerp1@unisa.ac.za 

 
Sincerely, 
  
 
P van der Merwe 
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                                                               Enquiries:  Nomvula Ubisi (011)3550488                              
 
 

 

 

UMnyango WezeMfundo 
Department of Education 

Lefapha la Thuto 
Departement van Onderwys 

Office of the Chief Director: Information and Knowledge Management  
Room 501, 111 Commissioner Street, Johannesburg, 2000  P.0.Box 7710, Johannesburg, 2000 

Tel: (011) 355-0809 Fax: (011) 355-0734  

 
Date: 25 November 2008 
Name of Researcher: Van der Merwe Petro 
Address of Researcher: 88 Aberdeenroad 
  Clubview 
 Centurion 
Telephone Number: 0124294040/0827808750 
Fax Number: 0124294699 

Research Topic:  
Implementation of a school based socio-
emotional programme as strategy 
against crime and violence 

Number and type of schools: 1 secondary School 
District/s/HO Tshwane South 
 
 
Re: Approval in Respect of Request to Conduct Research  
 
This letter serves to indicate that approval is hereby granted to the above-mentioned 
researcher to proceed with research in respect of the study indicated above. The 
onus rests with the researcher to negotiate appropriate and relevant time schedules 
with the school/s and/or offices involved to conduct the research. A separate copy of 
this letter must be presented to both the School (both Principal and SGB) and the 
District/Head Office Senior Manager confirming that permission has been granted for 
the research to be conducted. 
 
Permission has been granted to proceed with the above study subject to the 
conditions listed below being met, and may be withdrawn should any of these 
conditions be flouted: 
 
1. The District/Head Office Senior Manager/s concerned must be presented with a 

copy of this letter that would indicate that the said researcher/s has/have been 
granted permission from the Gauteng Department of Education to conduct the 
research study.   

2. The District/Head Office Senior Manager/s must be approached separately, and 
in writing, for permission to involve District/Head Office Officials in the project.  

3. A copy of this letter must be forwarded to the school principal and the 
chairperson of the School Governing Body (SGB) that would indicate that the 
researcher/s have been granted permission from the Gauteng Department of 
Education to conduct the research study. 



 

 

4. A letter / document that outlines the purpose of the research and the anticipated 
outcomes of such research must be made available to the principals, SGBs and 
District/Head Office Senior Managers of the schools and districts/offices concerned, 
respectively.           

5. The Researcher will make every effort obtain the goodwill and co-operation of all the GDE 
officials, principals, and chairpersons of the SGBs, teachers and learners involved.  
Persons who offer their co-operation will not receive additional remuneration from the 
Department while those that opt not to participate will not be penalised in any way. 

6. Research may only be conducted after school hours so that the normal school 
programme is not interrupted. The Principal (if at a school) and/or Director (if at a 
district/head office) must be consulted about an appropriate time when the researcher/s 
may carry out their research at the sites that they manage. 

7. Research may only commence from the second week of February and must be concluded 
before the beginning of the last quarter of the academic year. 

8. Items 6 and 7 will not apply to any research effort being undertaken on behalf of the GDE. 
Such research will have been commissioned and be paid for by the Gauteng Department 
of Education. 

9. It is the researcher’s responsibility to obtain written parental consent of all learners that 
are expected to participate in the study. 

10. The researcher is responsible for supplying and utilising his/her own research resources, 
such as stationery, photocopies, transport, faxes and telephones and should not depend 
on the goodwill of the institutions and/or the offices visited for supplying such resources. 

11. The names of the GDE officials, schools, principals, parents, teachers and learners that 
participate in the study may not appear in the research report without the written consent 
of each of these individuals and/or organisations.   

12. On completion of the study the researcher must supply the Director: Knowledge 
Management & Research with one Hard Cover bound and one Ring bound copy of the 
final, approved research report. The researcher would also provide the said manager with 
an electronic copy of the research abstract/summary and/or annotation. 

13. The researcher may be expected to provide short presentations on the purpose, findings 
and recommendations of his/her research to both GDE officials and the schools 
concerned. 

14. Should the researcher have been involved with research at a school and/or a district/head 
office level, the Director concerned must also be supplied with a brief summary of the 
purpose, findings and recommendations of the research study. 

 
The Gauteng Department of Education wishes you well in this important undertaking and 
looks forward to examining the findings of your research study. 
 
 
Kind regards 
 
 
 
Pp Nomvula Ubisi 
CHIEF DIRECTOR: INFORMATION & KNOWLEDGE MANAGEMENT 
_________________________ 
The contents of this letter has been read and understood by the researcher.  

Signature of Researcher:  

Date:  
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   CRIMES AGAINST PEOPLE 

For each year, 2006, 2007 and 2008, fill in the block with 
the number of times your school has experienced the 
violent crimes listed in the left-hand column.  If you have 
not kept a record of incidents, try to estimate.  Then total 
the figures. 
 
 
 

Type of incident 2006 2007 2008 

disorderly conduct    

hate speech/verbal abuse    

bullying    

physical fighting    

assault    

assault with grievous bodily harm    

kidnapping    

murder    

sexual harassment    

sexual assault/rape     

armed robbery    

robbery    

vehicle hijacking    

threat/intimidation    

trespassing by gang members    

alcohol consumption    

drug use/possession    

drug pedalling    

possession of weapons    

TOTAL    
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PROPERTY CRIMES:  For each year please fill in the block with an estimate of 
the number of times that your school has experienced this type of property 
crime and the estimated damages or losses.  

 
 
 
  

 
 

 

Type of Crime 2006 Estimated loss or damages in 
rands 

2007 Estimated loss or damages in 
rands 

2008 Estimated loss or damages in 
rands 

 
Breaking and entering 

      

 
Vandalism 

      

 
Burglary 

      

 
Arson 

      

 
Theft of personal items 

      

 
Theft of school equipment 

      

 
Theft of vehicles 

      

 
Theft of structural material  

      

 
TOTALS 
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DIAGNOSTIC QUESTIONNAIRE 
 

DIAGNOSING THE EXISTING INTERVENTION STRATEGIES AND SECURITY 
CONDITIONS  

 
A. Location: 

Answer yes or no to each question.                                                                          YES      NO 
1. Is your school located in a high-crime area?  

2. Is there an informal settlement nearby? 

3. Are there gangs operating in your area? 
4. Is your school in a poor disadvantaged area? 

5. Is the nearest police station more than ten minutes driving time from 

the school? 

  

 
B. Management: 

Answer yes or no.                                                                                                        YES      NO 
6.      Does your school have a documented (written) intervention and 

security plan?  
7. Do you have a school security committee? 

8.      Does your school try to use democratic management   

         principles, by including everyone in the school in open    

          decision making? 
9.      Have your school rules been generated through a  

         democratic process, i.e. were school learners involved in    

         making the school rules? 
10. Is everyone in every class given a fair chance to air their views? 

11. Does your school have an equal opportunities policy? 

12. Corporal punishment is illegal.  Has it been eliminated from your 

school? 
13. Does your school keep a record of violent and criminal incidents? 

14. Is there a well-known method for reporting incidents of physical and 

verbal abuse? 

15. Does the school have a system of identifying and referring to 
counselling those children who are prone to violence? 

16. Are there well-known consequences or penalties for being a member 

of a gang? 

17. Are there definite consequences for any kind of violence or crime? 
18. Does your school prosecute criminals and offenders? 

 

  



C. Security of Premises: 
Answer yes or no to each question.                                                                          YES      NO 

19. Is your school property fenced around the entire perimeter?  

20. Does your school have volunteers or guards who patrol the 

perimeter? 
21. Does your school have one or more security guards? 

 22.   Does your school have a system for watching and checking on 

learners as they move about the grounds and buildings? 

23. Does your school put up posters with the phone numbers of Crime 
Stop and the local police station, so that crimes can be reported? 

24. Has your security officer, principal, or security committee contacted 

the local police station and discussed emergency arrangements and 

police reaction times? 
25. Does your school regularly conduct weapons searches? 

26. Is there an access control system to prevent trespassing? 

27. Are all visitors met and greeted at the entrance? 
28. Can all doors and windows be locked and secured? 

29. Does your school have a caretaker? 

30. Does your school have a strong room? 

31. Does your school make use of any electronic security devices 
(alarms, sirens, panic buttons, etc.)? 

32. Is all valuable equipment listed in a stock book and marked with the 

name of the school? 

  

 
 

D. Community Involvement: 
Answer yes or no to each question.                                                                          YES      NO 

33. Is your school used to organised community activities after hours 

and on weekends? 
34. Does your school have community sources of support and advice 

on security issues? 

35. Is your school represented at the community policing forum? 

36. Does your school have a community school watch programme? 
37. Does your school receive assistance from local business? 

38. Does your school have assistance form non-governmental or 

community-based organisations? 

39. Are there after-school youth programmes available to learners? 

  

 
 



E. Rules and Procedures: 
Answer yes or no to each question.                                                                          YES      NO 

40. Have the school rules, procedures and code of conduct been 

discussed and explained at the school assembly? 

41. Are important rules and procedures written onto notices and 
circulated around the school? 

42. Does the school keep the local, national and provincial regulations 

on security in an accessible place? 

  

 
F. Training: 

Answer yes or no to each question.                                                                          YES      NO 
43. Does your school have an education programme in security 

awareness? 
44. Does your school offer training in conflict management? 

45. Does your school use peer mediation? 

46. Are trained cousellors (or teachers) available to troubled learners? 

47. Is there an education programme for dealing with substance abuse? 
48. Is there diversity training to encourage an understanding of those of 

other races, gender cultures, and sexual orientation? 

49. Is there a sex education programme to help prevent sexual 

violence? 
50. Has the staff been trained in crisis intervention? 
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OBSERVATION FORM 

OBSERVATION OF LEARNERS IN THE CLASSROOM SITUATION 
 

TO BE COMPLETED BY TEACHERS 
 
 

Instructions:  Teachers have to complete the table and also name observations of 
behaviour that is not mentioned in the table. 
 
 Activity Good Average Bad 
1 Entrance and exit of class     
2 Making unnecessary (non-verbal) noise    
3 Not being punctual     
4 Getting out of seat without permission    
5 Talking out of turn     
6 Persistently infringing class rules    
7 Eating/chewing in class    
8 Cheeky or impertinent remarks or responses    
9 Use of mobile phones/texting    

10 Learners talking to each other during the 
lesson 

   

11 Physical destructiveness    
12 Physical aggression towards other learners    
13 General verbal abuse towards you as teacher    
14 Homework not being done    
15 Verbal “put-down” among learners    
16 Confrontational learners    
17 Learners participate in the lesson    
18 Getting the lesson done on time     
19 Hindering other learners    
20 Sarcastic non-verbal reactions from learners    
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABEL: REKORDHOUDING VAN INSIDENTE
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RECORD OF INCIDENTS 
 

 
 

Date of incident Type of incident Where it took place Who was involved Description of the incident 
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CLASSROOM OBSERVATION FORM 
 

 
Teacher observed:______________________  Class:_____________ 
 
 
Date:_____________    Learning area:____________  
 
Please evaluate the teacher on the following: 
 
 

 The Teacher……… YES NO 
1 planned and organised lessons well   
2 allowed enough time to thoroughly teach new concepts   
3 encouraged critical thinking and analysis by the learners    
4 used praise and encouragement to motivate the learners   
5 encouraged acceptable behavior   
6 frequently displayed good manners and respect by using such 

phrases as “Thank you for raising your hand” or “Thank you for 
working so nicely”. 

  

7 used voice and facial expressions to match the situation and the 
learners’ behavior 

  

8 was not too lenient or to severe: the actions matched the situation  
and the learners’ behaviour  

  

9 recognised inappropriate behaviour, and dealt with it effectively   
10 handled learners’ anger effectively   
11 held learners accountable for the decisions that they made and 

subsequent choices of behaviour that they displayed 
  

12 did not give numerous warnings before acting   
13 used a consistent strategy that learners recognised before acting. 

For example, the teacher said: “This is your warning for (named 
behaviour)” and then followed through with a consequence 

  



14 used the same consequence for all the learners in the classroom for 
the same inappropriate behavior 

  

15 had a clear classroom policy in place with learners knowing both the 
rewards and consequences of their behaviour 

  

16 followed through on presenting the rewards and consequences as 
merited 

  

17 provided earned motivation.  For example, when learners paid really 
good attention during the lesson, they were allowed to do a fun 
activity at the end of the lesson 

  

18 used vocabulary that all the learners understand   
19 encouraged learners to interact with each other and not only with the 

teacher 
  

20 succeeded in making lessons relate to learners’ experience and 
circumstances 

  

21 decided whether to confront a learner during class or let it slide until 
after class 

  

22 used open-ended questions that did not lead to right or wrong 
answers 

  

23 showed respect for diverse opinions    
24 moved around the classroom with ease and interacted with learners   
25 made the learners aware of misconceptions when they occurred and 

helped to correct these 
  

26 demonstrated enthusiasm for teaching and learning    
27 smiled during the lesson and used body language to convey that she 

or he enjoyed teaching  
  

28 was comfortable presenting the content of the lesson and did this in a 
self-assured manner 

  

29 related to the feelings of the learners and displayed compassion, 
understanding, and sympathy when warranted 

  

30 taught  learners to solve their own problems using empathy, 
compassion and respect for each other’s feelings 

  

31 issued orders disguised as requests   
32 asked learners for help, did not demand it   
33 reassured the learners that it is okay to be honest about your feelings   
34 encouraged learners to show respect for the teacher’s feelings  as 

well as other learners’ feelings  
  

35 helped the learners feel a sense of direction and the goal of the 
lesson 
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SEMI-STRUCTURED INTERVIEWS  
 
 

SEMIGESTRUKTUREERDE ONDERHOUDE  
 

 
 
QUESTIONS: INTERVIEW ONE WITH TEACHERS: 
 
1. Discuss the key element of emotional intelligence in the classroom. 
2. Discuss and share the practices and activities you have developed that 
 show you have been able to create an emotionally intelligent 
 classroom. 
3. In what ways can you both formally and informally introduce emotional 
 intelligence into your curriculum at school? 
4. How you would rate your own level of emotional intelligence? Discuss 
 your strengths in this area. 
5. How can the creation of an emotionally intelligent school address issues 
 such as bullying and discipline, both inside and outside the classroom? 
 
 
 
QUESTIONS: INTERVIEW TWO WITH TEACHERS: 
 
 
1. Discuss the specific ways that you currently demonstrate your 
 emotional intelligence in the classroom and use it as a model. 
2. Identify ideas or strategies from the programme that you have already 
 tried in your classroom which promote emotional intelligence. 
3. Give a number of suggestions how a classroom could be a set up to  
 enhance an emotional intelligent culture. 
4. Identify which practices you already use and how you can employ other 
 in your future teaching.  
5. Identify how you can develop empathy among learners in your 
 classroom. 
6. What specific strategies might you incorporate into your classroom to 
 help maintain positive emotions, and repair negative emotions?   
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