
‘N HOFVOORBEREIDINGSPROGRAM VIR DIE LAERSKOOLKIND 

WAT ONSEDELIK AANGERAND IS:  ‘N GESTALTBENADERING 
 

1. INLEIDING 

 

Die hofvoorbereidingsprogram wat in hierdie studie ontwikkel is, is daargestel deur die 

literatuur wat bestudeer is en die onderhoude en fokusgroepe wat plaasgevind het met 

professionele persone wat kinders voorberei om deel te neem aan die kriminele verhoor.  

Hieronder volg ‘n uiteensetting van die aard, struktuur en inhoud van die program.  

Vervolgens word aanbevelings gemaak ten opsigte van die aanbieding van die program. 

 

2. DIE PERSOON WAT DIE PROGRAM AANBIED 

 

Terapeute wat kinders voorberei om deel te neem aan ‘n kriminele verhoor,  moet bewus wees 

van die kinders se voorgrond ten opsigte van die trauma van onsedelike aanranding en die 

bekendmaking daarvan.  Die invloed wat onsedelike aanranding op die kind het, word bepaal 

deur die ervaring van die kind, die tydperk van onsedelike aanranding, die ouderdom van die 

kind, die omstandighede waaronder die onsedelike aanranding plaasgevind het en die effek 

van die aanranding op die kind en sy gesin.   

 

Die hofvoorbereidingsprogram kan slegs daargestel word indien die terapeut kennis dra van 

die invloed wat die onsedelike aanranding op die kind en sy omstandighede het.  Die 

aanbieder wat nie bewus is van hierdie invloede nie, kan nie die kind ondersteun om homself 

as die slagoffer te beleef in plaas van die beskuldigde nie.   

 

Die vermindering van trauma by die kind tydens die kriminele verhoor vereis volgens die 

navorser dat die hofvoorbereidingsprogram die Gestaltbenadering inkorpereer.  Die 

Gestaltterapeut fokus op die kind se belewenis van die hier-en-nou en die versterking van sy 

sensoriese kontak met en bewustheid van dit wat hy dink, voel, hoor, ruik, proe en sien.  Die 

terapeut probeer nie die rede verstaan waarom die kind op ‘n seker manier optree nie,  maar 

moet die kind eerder bewus maak van watter emosie hy ervaar, wat sy behoeftes is en hoe hy 

hierdie behoeftes openbaar.  Hierdeur word die kind gehelp om verantwoordelikheid vir 

homself te aanvaar. 
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3. DIE STRUKTUUR VAN DIE HOFVOORBEREIDINGSPROGRAM  

 

Die struktuur van die hofvoorbereidingsprogram vereis die samewerking van persone in 

verskeie dissiplines soos wetstoepassing, maatskaplike dienste, gesondheidsdienste en 

geregshowe.  ‘n Geïntegreerde benadering tot hofvoorbereiding vereis dat daar 

eenstemmigheid verkry moet word ten opsigte van ‘n geskikte plek vir die aanbieding van 

hofvoorbereiding.  ‘n Kantoor by die hof sou die ideaal wees om die kind voor te berei om 

deel te neem aan die kriminele verhoor omdat hy dan makliker bekend gestel kan word aan 

die hof.  Die keuse van ‘n spesifieke plek moet egter rekening hou met waar die kind veilig en 

gemaklik voel.  Besoeke aan die hof of foto’s wat benut word om die kind bekend te stel aan 

die hof, kan suksesvol benut word.   

 

4. DIE TYD EN DIE DUUR 

 

Die tyd en die duur van die hofvoorbereidingsprogram hang af van sowel die kind as die 

tydperk wat die saak voor die hof is.  Die ideale tyd om die kind voor te berei vir deelname 

aan die kriminele verhoor is nie te lank of te kort voordat die verhoor plaasvind nie.  Die kind 

moet die pas aangee vir die aantal sessies wat noodsaaklik is om die kennis oor sy rol as 

getuie, die verskillende rolspelers, prosedure en verloop van die kriminele verhoor te bekom 

en te verstaan.   

 

5. GESINSBENADERING 

 

Die kind word grootliks beïnvloed deur betekenisvolle persone in sy gesin en lewe.  Dit is 

daarom belangrik dat die aanbieder die gesinsbenadering benut om die kind te ondersteun vir 

en tydens deelname aan die kriminele verhoor. 

 

6. PRAKTIESE VOORSTELLE 

 

Aktiwiteitswerkblaaie word benut tydens die hofvoorbereidingsprogram, om aan die kind die 

nodige kennis omtrent die hof oor te dra.  Die hofvoorbereidingsprogram kan individueel of 

met die nodige aanpassings in groepsverband aangebied word.   
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7. EERSTE ONTMOETING 

 

Die eerste ontmoeting duur gewoonlik langer as die ander ontmoetings.  Tydens die eerste 

ontmoeting word die onderstaande inligting verkry. 

 

(a) Identifiserende besonderhede van die ouers; van die klaer/kind; en van broers, susters 

en maats asook van ondersteuningsfigure in die gesin. 

 

(b) Inligting oor die voorval, spesifiek inligting oor wanneer die voorval plaasgevind het;  

waar die voorval plaasgevind het; wie die oortreder is en watter betekenisvolle rol hy 

in die klaer se lewe speel; en hoe die insident aan die lig gekom het. 

 

(c) Formele aspekte van die ondersoek, spesifiek wie die polisiebeampte is wat die saak 

ondersoek; op watter datum die saak gaan voorkom; of die beweerde oortreder in 

aanhouding is en of hy vrygelaat is op borgtogvoorwaardes; en watter hof die saak 

gaan verhoor. 

 

Tydens die eerste ontmoeting  word die ouer  ook ingelig dat  indien dit na  voltooiing van die  

hofvoorbereidingsprogram sou blyk dat dit nie in belang van die kind is om getuienis te lewer  

nie, die  aanbieder ‘n aanbeveling  sal  maak  dat  die kind verwys  word vir terapie alvorens 

die saak op die hofrol kom.  Verder word daar ook aandag  gegee aan die  sluit van ‘n kontrak  

om  die samewerking van die betrokke partye te verseker. 

 

8. KONTRAKSLUITING 

 

‘n Kontrak word met die ouer, slagoffer, klaer en/of getuie gesluit om hulle samewerking met 

die aanbieder te verseker.  Die verskillende aspekte van so ‘n kontrak word hieronder 

weergegee.   

 

(a) Die ouer of versorger onderneem 

• om die kind van alle skuld oor skuld oor die voorval kwyt te skel; 

• om nie die die kind te beïnvloed oor die feite van die saak nie; 

• om die kind se goeie eienskappe te versterk en sy menswaarde te verhoog; en 
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• om die kind te bring vir hofvoorbereiding totdat hy gereed is om deel te neem aan die 

kriminele verhoor. 

 

(b) Die kind onderneem 

• om grense wat die aanbieder in die kantoor stel, te gehoorsaam; 

• om speelgoed nie huis toe te neem nie omdat daar ander maats is wat ook daarmee 

moet speel; 

• om elke afspraak na te kom totdat die program voltooi is; en 

• om enige tuiswerk wat hy mag kry te doen en dit na die volgende afspraak saam te 

bring. 

 

Die kontrak bevestig ook dat die kind sekere keuses het: hy mag voel soos hy voel, dink wat 

hy wil en kies watter hulpmiddels hy mee wil speel tydens die program.  Verder kan hy enige 

tyd weer ‘n afspraak met die aanbieder maak as hy iets in verband met die hof vergeet het of 

wil kom vertel hoe dit met hom gaan. 

 

(c) Die aanbieder onderneem om die volgende doelwitte na te streef:   

 

• om die kind te help om in kontak te wees met die realiteit ten opsigte van 

gedagtes, emosies en gedrag; 

• om die kind te help om goed te voel oor homself; 

• om die kind te help om sy beperkings en sterktes te aanvaar; en 

• om die kind te help om homself te handhaaf.   

 

Volgens die kontrak sal die kind na afloop van die hofvoorbereidingsprogram ‘n sertifikaat 

ontvang wat bevestig dat hy die hofvoorbereidingsprogram voltooi het en die nodige inligting 

ontvang het om deel te neem aan die kriminele verhoor.   

 

9. IMPLEMENTERING VAN DIE HOFVOORBEREIDINGSPROGRAM 

 

Die implementering van die hofvoorbereidingsprogram kan kortliks soos volg omskryf word.  

Elke sessie het ‘n bepaalde tema waaroor die ontmoeting gaan, met een doelstelling.  Om die 

doelstelling te bereik moet die terapeut verskillende doelwitte nakom.  Verskeie hulpmiddels 
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word benut om die doelwitte te bereik in die vorm van aktiwiteitsblaaie.  Die 

Gestaltbenadering beklemtoon dat die kind die nodige insig moet bekom en kontak met 

homself moet bewerkstellig.  

 

10. DIE BENUTTING VAN DIE GESTALTBENADERING IN DIE 

HOFVOORBEREIDINGSPROGRAM  

 

Vervolgens word ‘n uiteensetting gegee van die wyse waarop die Gestaltbenadering in die 

hofvoorbereidingsprogram  benut word.  Die teoretiese konsepte van die benadering is in 

hoofstuk 2 breedvoering bespreek.  Die wyse waarop hierdie konsepte in die program benut 

word, sal verder aandag geniet. 

 

10.1 Holistiese beskouing 

 

Die kind word tydens die aanbieding van die program as ‘n geïntegreerde wese gesien wat as 

‘n eenheid funksioneer.  Hy kan dus nie in isolasie gesien word nie, maar moet as deel van ‘n 

gesin, ‘n gemeenskap en ‘n leerling van ‘n spesifieke skool beskou word.  Dit is belangrik dat 

die aanbieder van die program kennis moet dra oor die ontwikkelingsfase waarin die kind tans 

verkeer.  

 

10.2 Homeostase  

 

Alhoewel die program gestruktureerd is, moet die aanbieder deurentyd bewus bly van die 

voorgrondbehoeftes van die kind.  Op so ‘n wyse kan die kind gehelp word om deurentyd in 

balans te bly.  Kennis ten opsigte van die hof en wat daar gebeur kan die kind bemagtig en op 

so ‘n wyse bydra tot sy organismiese selfregulering.  Die doel van hierdie program is juis om 

die hof aan hom bekend te stel en hom voor te berei vir sy  deelname aan die kriminele 

verhoor. 

 

10.3 Bewustheid   

 

Bewustheid impliseer dat die kind nie net bewus is van sy eie ervaringe en lewensdrama nie, 

maar ook van sy verantwoordelikhede ten opsigte van die situasie.  So byvoorbeeld kan die 
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kind deur kontraktering homself verbind aan sy eie verantwoordelikheid om die program by te 

woon.     

 

Deur die aanbieding van die program wil die aanbieder die kind se bewustheid verhoog.  Op 

so ‘n wyse kan die kind bewus gemaak word van wat besig is om te gebeur, dit wat hy dink, 

voel, ervaar, hoor, ruik en proe.  Dit is belangrik dat daar voortdurend op die hier-en-nou 

gefokus word.  Sensoriese kontakmaking word regdeur die program as ‘n prioriteit gesien.  

Dit vind alreeds tydens die eerste sessie plaas waar die kind ‘n stokkielekker van sy keuse eet 

waarna daar op die sensoriese ervaring gefokus word.   

 

10.4 Kontak en kontakgrens 

 

Kontak vind plaas as kinders oor die vermoë beskik om kontak te maak met die omgewing 

deur hulle sensoriese waarneming, bewussyn en die gepaste gebruik van hulle liggaam.  In die 

program word verskeie geleenthede gebied vir die kind om kontak te maak.  Deur die 

benutting van die program word die kind daartoe in staat gestel om met sy omgewing kontak 

te maak.  Kontak moet ook tussen die kind en die aanbieder plaasvind.   

 

Kontakgrens kan gesien word as die punt waar die kind onderskei word van sy omgewing 

deur sy egogrens.  Dit is die grens wat deel van homself is en buite die grens wat nie deel is 

van homself nie.  Dit is veral tydens hofvoorbereiding belangrik dat die kind sy eie identiteit 

moet behou, veral in die lig gesien van die onsedelike aanranding wat plaasgevind het.  Daar 

word veral tydens die aanvang van die program gefokus op elke kind se identiteit.  Die kind 

kry byvoorbeeld die geleentheid om sy eie karaktertrekke te identifiseer in die keuse van 

watter dier hy graag sal wil wees in die eerste sessie.  Die aanbieder kan hierdie geleentheid 

benut om oor die karaktertrekke te gesels en die kind se identiteit te versterk.    

 

 

10.5 Weerstand 

 

Weerstand wat deur die kind getoon word tydens die aanbieding van die 

hofvoorbereidingsprogram moet deur die aanbieder erken en gerespekteer word.  Dit is die 

wyse waarop die kind homself in balans probeer hou.  Daar moet ruimte aan die kind geskep 

word om homself te wees.   
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10.6 Polariteite 

 

Kinders wat in die hof moet gaan getuig beleef dikwels ‘n polariteit.  Aan die een kant is hulle 

bang om hof toe te gaan, maar aan die ander kant wil hulle graag sien dat die beweerde 

oortreder gestraf word vir dit wat gebeur het.  Die fokus van hierdie program is juis om die 

kind voor te berei op die hof en dit wat daar gebeur.  ‘n Paar sessies word benut om hierdie 

doel te bereik. 

 

10.7 Fragmentering 

 

Die kind wat onsedelik aangerand is en gevolglik in die hof moet gaan getuig is dikwels 

gefragmenteerd.  Hy ervaar ‘n onvermoë om homself te aktualiseer en is afhanklik van ander 

ten opsigte van sy gedrag.  Die hofvoorbereidingsprogram poog juis om die kind te leer om 

verantwoordelikheid vir homself en sy emosies te neem.  Indien dit nie gebeur nie, kan hy nie 

balans vir homself bewerkstellig nie. 

 

10.8 Mediums, tegnieke en vorme van spel 

 

Verskeie gestaltterapeutiese mediums en tegnieke word in die program benut.  Daar word ook 

gebruik gemaak van ‘n verskeidenheid van vorms van spel.  Die volgende kan as voorbeelde 

gegee word: 

 

Mediums:  In die program word beskryf dat die aanbieder deur die beertjie met die kind kan 

gesels.  Op so ‘n wyse is dit vir die kind makliker om te gesels.  Die aanbieder sou selfs ‘n 

handpop kon benut.  Hierdie medium kan veral vir kinders wat bang is om oor ‘n voorval te 

gesels, van groot waarde wees. 

 

Teken as ‘n medium word ook in die program benut. 

 

Tegnieke:  Tydens sessie 2 word die leë-stoeltegniek benut om aan die kind die geleentheid te 

gee om in die Landdros se stoel te sit.  Die onvoltooide sinne word in sessie 5 as ‘n tegniek 

benut om die kind se selfbeeld te versterk.   
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Selfvertroeteling word tydens elke sessie as ‘n tegniek aangewend.  Herformulering word 

deurentyd benut om die kind bewus te maak van die oortreder se verantwoordelikheid. 

 

Vorme van spel:  Tydens die benutting van “Die storie van die molletjie” word bibliospel 

benut.  Ander vorme van spel wat van toepassing is, is ontspannende spel en kreatiewe spel. 

 

9.1 UITEENSETTING VAN DIE HOFVOORBEREIDINGSPROGRAM 

 
1. SESSIE 1: KENNISMAKING 

 

2. SESSIE 2: DIE HOF 

 

3. SESSIE 3: DIE GETUIE IN DIE HOF 

 

4. SESSIE 4: KRUISONDERVRAGING 

 

5. SESSIE 5: BESOEK AAN DIE HOF 

 

6. SESSIE 6: OPVOLG NA UITSPRAAK  
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SESSIE 1: KENNISMAKING  

 
1. DOELSTELLING 

 

Die doelstelling van sessie 1 is om ‘n terapeutiese en vertrouensverhouding tussen die kinders 

en die aanbieder  te vestig sowel as ‘n binding met mekaar onderling. 

 

2. DOELWITTE 

 

Die volgende doelwitte word gestel ten einde die doelstelling van sessie 1 te bereik: 

Doelwit 1: Die daarstelling van ‘n terapeutiese verhouding tussen die kind die aanbieder  

en onderling met mekaar.  Hierdie doelwit word by al die sessies benut.  

Doelwit 2: Die vasstelling van die kind se proses. 

Doelwit 3: Die vasstelling vanuit die kind se perspektief waarom hy die aanbieder besoek. 

Doelwit 4: Selfvertroeteling – die vind van ‘n veilige plekkie. 

 

3. DIE WYSE WAAROP DIE DOELWITTE BEREIK KAN WORD 

3.1 Doelwit 1 en 2: Die daarstelling van ‘n terapeutiese verhouding tussen die  

kinders en die aanbieder / Die vasstelling van die kind se 

proses. 

 

(a) Hulpmiddel: Aktiwiteitsblad 1, 2, 3, 4  en  Zoo – koekies. 

(b) Hoe die doelwit bereik kan word. 

(i) Benut Aktiwiteitsblad 1.   Vra dat die kind die volgende vraag beantwoord deur die  

betrokke take uit te voer. 

 

Wie is ek?   

• Kies die letter waarmee jou naam begin. 

• Kies die letter waarmee jou van begin. 

• Kies die letter waarmee jou naam en van eindig. 

• Sê wat jou naam en van is. 

 

(ii) Benut Aktiwiteitsblad 2.  Vra dat die kind ‘n suigstokkie kies wat met dieselfde letters  

as sy naam en van begin, en dan die volgende vrae beantwoord: 
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• Smaak dit na jou naam en van? 

• Van watter lekker hou jy? 

• Het jy al ‘n slegte lekker geëet? 

• Hoe het dit gekom dat jy dié lekker geëet het? - 

 

(iii)  Benut Aktiwiteitsblad 3.   Die kind moet kyk na die aktiwiteitsblad en die  volgende 

take uitvoer. 

• Die kind moet vasstel watter prentjie nie by die diere pas nie. 

• Die kind kry ‘n keuse om ‘n dier te kies wat hy graag sal wil wees. Hy bevestig die 

dier wat hy kies deur ‘n soortgelyke “zoo-koekie” te eet. 

• Die kind moet sy keuse motiveer. 

 

(c) ‘n Terapeutiese vertrouensverhouding word op die onderstaande maniere gevestig. 

• Bou van selfbeeld:  Die kind kan identifiseer of die lekker soos sy naam en van smaak.  

As die lekker vir hom sleg is, kan hy ‘n lekker kies wat sy naam en van 

verteenwoordig.  Hy kan vertel hoekom sy naam en van so lekker moet wees.          

• Keuses van diere help die kind om van die diere se karaktereienskappe aan homself 

toe te dig. 

• Deur die uitdrukking van emosie aan te moedig word die kind se verbale en nie-

verbale kommunikasie gereflekteer. 

 

(iv) Aktiwiteitsblad 4.  Dit is ek!  Die kind moet bewus gemaak word van 

wat hy voel en dink, ruik en hoor deur vrae te vra soos die volgende:   

• Kan jy die gevoel noem? 

• Waar kom dit vandaan? 

• Wat voel jy nou? 

• Hoe voel dit in jou liggaam? 

• Hoe wil jy dit vertel 

 

Die kind se proses word vasgestel deur Aktiwiteitsblad 4 te benut en die volgende opdragte  

uit te voer. 

• Kies 6 aktiwiteite waarvan jy baie hou. 

• Kies 6 goeie eienskappe wat ooreenstem met jou karaktertrekke. 
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• Kies 6 gevoelens wat jy graag sou wou verander. 

• Watter kennis/eienskappe kan jou help om in die hof te getuig? 

• Watter kennis/eienskappe kan verhoed dat jy in die hof  kan getuig? 

• Wat kan jy daaromtrent doen? 

 

3.2 Doelwit 3:  Die vasstelling vanuit die kind se perspektief waarom hy die 

aanbieder  besoek. 

 

(a) Hulpmiddel:   Aktiwiteitsblad  5. Biblioterapie - Die storie van die molletjie wat 

wou weet wie op sy kop gedinges het.  Die boekie is geskryf deur Werner Holzwarth 

en Wolf Erlbruch en gepubliseer deur Human en Rousseau. 

Aktiwiteitsblad 6.  Die kind word gevra om ‘n storie te maak van 

die prentjies wat hy sien. 

 

(b) Hoe die doelwit bereik kan word: 

Hierdie doelwit word bereik deur gebruik van aktiwiteitsblad 5 en 6.  Volgens 

aktiwiteitsblad 5 word die doelwit bereik deur die lees van die storie wat al die 

elemente van’n hofsaak bevat.  Die klem is op die rol van die aanbieder en die skep 

van die ek-jy-verhouding.  Die kind word van die onderstaande aspekte van die storie 

bewus gemaak. 

• ‘n Vreeslike ding het met die molletjie gebeur waaroor hy nie ‘n keuse gehad het nie.   

• Die molletjie het sterk gevoelens gehad oor wat met hom gebeur het;  die humor van 

sy situasie word beklemtoon. 

• Die molletjie het net belang gestel in wie die skuldige is. 

• Hy het orals gesoek na die skuldige. 

• Uiteindelik het die molletjie iemand gekry om hom daarmee te help.  Op hierdie 

manier word die taak en rol van die terapeut aan die kind oorgedra.  Nadat die storie 

gelees is, word die kind geleentheid gegee om te vertel hoekom hy die aanbieder  

besoek. 

• Toe vasgestel is wie die skuldige is, het die molletjie besluit wat hy gaan doen en die 

besluit deurgevoer.   

• Daarna was hy tevrede en kon hy tot rus kom. 

 

 11



Wat Aktiwiteitsblad 6 betref, word doelwit 3 bereik indien die kind die prente op die 

Aktiwiteitsblad identifiseer en sy idees daaromtrent weergee;  die kind maak dus ‘n storie van 

die prentjies wat hy sien.  In die proses probeer die aanbieder om verskillende soorte insig  

bydie kind te bewerkstellig. 

• Iemand maak reëls/wette en iemand moet toesien dat dié reëls/wette nagekom word. 

• Reëls word gemaak om mense te beskerm.  Partykeer weet ons nie as iemand ‘n reël 

oortree het nie. 

• Watter reël/wet het die persoon op die aktiwiteitsblad nie nagekom nie? 

• Wie moet hof toe gaan om te vertel wat gebeur het?  Die een wat seergekry het en die 

een wat die wet oortree het. 

• Wanneer kinders hof toe gaan, gaan hulle nie hof toe omdat hulle iets verkeerd gedoen 

het nie maar om die hof te vertel dat iemand die wet oortree het, dat hulle seergekry 

het en net soos die molletjie nie daarvoor gevra het nie.  Kinders gaan hof toe omdat 

dinge met hulle gebeur het en omdat daar ‘n reël/wet is wat sê dit is verkeerd as so iets 

met kinders gebeur. 

• Net soos die molletjie hulp by die twee swart vet vlieë gekry het, gaan die aanbieder 

die kind help om te bewys dat ‘n wet oortree is en dat hy die een is wat seergekry het; 

dat die een wat hom seergemaak het die wet oortree het. 

• Die kind se bewussynsvlakke word verhoog deur sensoriese kontakmaking met die 

Aktiwiteitsblad se prente en die storie wat dit vertel. 

• Kontak word bekom deur sekere elemente van die storie te beklemtoon.  Die kind 

word gehelp om eienaarskap van sy situasie te identifiseer in wie nou eintlik die 

reëls/wet oortree het en waarom hy na die aanbieder verwys is. 

• Die kind kry beheer deur die hulp van die aanbieder  wat haar rol verduidelik. 

• Die kind se probleem dat iets vreeslik gebeur het, word direk aangespreek deur te 

bevestig dat ‘n wet teenoor hom oortree is. 

• Daar word gewerk aan ‘n oplossing vir die probleem deur na die kind se realiteit terug 

te keer. 

• Bemagtiging vind plaas nadat die terapeut die kind se rol en ook haar eie rol 

identifiseer het. 

 

(c) ‘n Terapeutiese verhouding word gevestig deurdat die kind bemagtig word met insig.      

• Die kind kry beheer deur die hulp van die aanbieder wat haar rol verduidelik. 
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• Daar word gewerk aan ‘n oplossing vir die probleem deur na die kind se realiteit terug 

te keer. 

 

3.3 Doelwit 4: Selfvertroeteling – die vind van ‘n veilige plekkie.  

(a) Hulpmiddel:  Aktiwiteitsblad 7; kryte en papier. 

(b)  Hoe die doelwit bereik kan word: 

• Die kinders sien die voorbeeld van ‘n veilige plekkie soos aangedui volgens 

aktiwiteitsblad 7.  Die kind teken sy veilige plekkie. 

• Hy het ‘n keuse of hy die tekening van sy veilige plekkie met die aanbieder en met 

mekaar wil deel. 

• Hy het ‘n keuse of hy die tekening vir homself wil hou en of die aanbieder dit mag 

  kry. 

(c) ‘n Terapeutiese verhouding word op die onderstaande maniere gevestig. 

• Die kind se ego-kragte word versterk deur hom bloot te stel aan iets wat vir hom 

lekker is.  Hy ontwikkel besluitnemingsvaardighede deur keuses te maak:  hy kan ‘n 

plekkie teken waar hy veilig voel en hy kan besluit of hy die tekening wil hou of vir 

die terapeut wil gee. 

• Die kind kry geleentheid om sy gevoelens uit te druk deur die tekening van ‘n veilige 

plekkie.  Die keuse van die veilige plek gee beheer en ondersteuning. 

 

   

4. EVALUERING EN TERMINERING VAN SESSIE 1 

 

Die kind kan besluit wat vir hom lekker was en wat vir hom minder lekker was tydens die 

eerste sessie.  Die aanbieder noem aan die kind hy nog baie na die storie van die molletjie 

gaan kyk.   

 

Die aanbieder sê verder vir die kind dat hy  tydens die volgende ontmoeting na die volgende 

gaan kyk: 

• wat hom kan bang maak; 

• hoe hy daaroor voel; en 

• wat mense doen met wie vreeslike dinge gebeur het wat hulle nie gevra het moet 

gebeur nie; 
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• wie hom daarmee kan help. 

 

5. SAMEVATTING 

 

Die doelstelling van sessie 1 was om ‘n terapeutiese en vertrouensverhouding tussen die kind 

die aanbieder onderling te vestig.  Daar is gepoog om die volgende by die kind te 

bewerkstellig:  die ontwikkeling van probleemoplossing- en besluitnemingsvaardighede, 

ontwikkeling van insig, versterking van die selfbeeld, die verkryging van beheer oor sekere 

gebeure, bevordering van kommunikasievaardighede en uitdrukking van gevoelens.  Die 

beginsel van verhoudingsbou en sensoriese kontakmaking binne die Gestaltbenadering was 

prominent in die sessie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14



SESSIE 2: DIE HOF 

 

1. DOELSTELLING 

 

Die doelstelling van sessie 2 is om die hof aan die kind bekend te stel.  

 

2. DOELWITTE 

Doelwit 1: Die kind moet weet om watter rede mense hof toe gaan, 

Doelwit 2: Die kind moet weet dat hy nie hof toe gaan om sy onskuld te bewys nie, 

Doelwit 3: Die kind moet weet wat die verskil tussen die Strafhof/Oophof en die Spesiale 

hof is.  

Doelwit 4: Die kind moet weet wie die verskillende rolspelers in die hof is. 

Doelwit 5: Selfvertroeteling – die vind van ‘n veilige plekkie. 

 

3. DIE WYSE WAAROP DIE DOELWITTE BEREIK KAN WORD 
 
3.1   Doelwit 1:  Die kind moet weet om watter rede mense hof toe gaan. 

 

(a) Hulpmiddel:  Aktiwiteitsblad 5 – Biblioterapie:  Die storie van die molletjie wat wou 

weet wie op sy kop gedinges het.  Die boekie is geskryf deur Werner Holzwarth en 

Wolf Erlbruch en gepubliseer is deur Human en Rousseau. 

 Aktiwiteitsblad 6 – Reëls/wette.  (Sien sessie 1) 

 

(b)  Hoe die doelwit bereik kan word:  Lees die storie van die molletjie vir die kind en     

voltooi dan die volgende aktiwiteite. 

• Die aanbieder  beklemtoon dat die molletjie hulp gevra het:  wie kan hom help met die 

saak dat iemand op sy kop gedinges het? 

• Die aanbieder benut die assosiasie van die woord “saak” om die kind na sy eie 

leefwêreld terug te bring.  As iets met kinders gebeur waaroor hulle nie 

verantwoordelikheid voor kan aanvaar nie, gaan mense hof toe omdat iemand 

verantwoordelikheid daarvoor moet neem.  Die een wat verantwoordelikheid neem vir 

die oortreding teen die kind, is die een wat aan die hof moet verduidelik hoekom hy 

die oortreding begaan het. 
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• Net soos die twee swart vet vlieë die molletjie help om vas te stel wie op sy kop 

gedinges het, is daar mense wie se  werk dit is om kinders te help.  Hierdie mense 

werk in die hof.   

 

(d) ‘n Terapeutiese vertrouensverhouding  word op die onderstaande maniere gevestig. 

• Die storie help die kind om te identifiseer met die molletjie in ‘n nie-bedreigende  

wêreld.  

• Inligting word op ‘n kindervriendelike manier aan die kind oorgedra oor die redes 

waarom mense hof toe gaan.    

 

3.2   Doelwit 2: Die kind moet weet dat hy nie hof toe gaan om sy onskuld te bewys nie. 

 

(a) Hulpmiddel:  Aktiwiteitsblad 5 – Biblioterapie 

 

(b) Hoe die doelwit bereik kan word. 

Die onderstaande stellings word gemaak om die kind tot insig en kennis te lei oor die 

redes waarom mense hof toe gaan.  

• Daar was niemand wat gesien het wie op molletjie se kop gedinges het.  .   

• Dit was nie die molletjie se skuld dat iemand op sy kop gedinges het. 

• Die molletjie het ‘n keuse gehad of iemand op sy kop kon dinges of nie. 

• Die molletjie het dadelik terug gegaan na sy woonplek toe nadat die vlieë hom ingelig 

het wie op sy kop gedinges het. 

 

Die kind word uit die genoemde stellings gelei tot die besef dat hy nie hof toe gaan om sy 

onskuld te bewys nie.  Sy rol in die hof is om te vertel wat met hom gebeur het;  dit wat met 

hom gebeur het, is nie sy skuld nie.  Nadat hulle hul vermoedens getoets het, het die vlieë 

besluit wie die skuldigde is.  Die hof moet ook vasstel wie die skuldige is.  Die kind moet dus 

vertel wie hom seergemaak het sodat die hof sy inligting kan toets.  Die hof doen dit deur te 

luister na wat die kind vertel en vrae daaromtrent te vra. 

 

(c)       ‘n Terapeutiese vertrouensverhouding  word op die onderstaande maniere gevestig. 

• Aktiwiteitsblad 5 en die bogenoemde stellings word benut om die nodige insig 

by die kind te bewerkstellig.  Die kind ontvang inligting wat op selfinsig en 

 16



bemagtiging fokus.  Hy gaan nie hof toe om sy onskuld te bewys nie maar om 

te vertel wat met hom gebeur het, waar dit gebeur het en wie hom seergemaak 

het.   

• In sessie 2 word ook gepoog om die kind se kommunikasievaardighede te 

ontwikkel. 

 

3.3 Doelwit 3:  Die kind moet weet wat die verskil tussen die Strafhof/Oophof en die 

Spesiale hof is. 

  

(a) Hulpmiddel:  Aktiwiteitsblad 8, 9, 10, 11 en 12 -  Foto’s van die verskillende howe 

Aktiwiteitsblad 13, 14, en 15 -  Foto’s van die Spesiale hof en inligting oor hoe die 

Spesiale hof funksioneer in die kriminele verhoor. 

 

(b) Hoe die doelwit bereik kan word: 

Die verskillende Aktiwiteitsblaaie word soos volg benut om doelwit 3 te bereik.  

• Aktiwiteitsblad 8 verskaf inligting deur middel van foto’s van die twee 

verskillende howe. 

• Aktiwiteitsblad 9 behels ‘n foto van die Strafhof; aan die hand hiervan word die 

oortreder se rol teenoor die kind verder duidelik gemaak.  Die kind moet teken hoe 

bang die oortreder is om te getuig. 

• Aktiwiteitsblad 10 behels ‘n foto van die Strafhof/Oophof aan die hand waarvan 

die staatsaanklaer se rol aangedui word en verduidelik word namens wie sy optree.  

Die getuie se rol in die optrede van die staatsaanklaer word ook hier beklemtoon.  

Die getuie moet die staatsaanklaer inlig indien hy deur die oortreder gedreig is.   

• Aktiwiteitsblad 11 behels ‘n foto van die Strafhof inligting oor die rol van die 

staatsaanklaer en waar sy in die Strafhof staan word vasgelê. 

• Aktiwiteitsblad 12 is ook ‘n foto van die Strafhof en vorm die basis vir die 

volgende aktiwiteite: 

 

- die kind moet sê of die beertjie vertel watter twee items op hierdie foto weg is; 

- die kind word ingelig wat die wapen beteken; 

- die kind word ingelig dat die gebeure op die televisie net in die hof speel en nie 

op die televisie by die huis nie. 
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• Aktiwiteitsblad 13 behels ‘n foto van die ingang van die Spesiale hof, met die 

volgende vrae: 

 

- Watter deur is dit? 

- Wat staan op die deur geskryf?  

- Wie mag in die Spesiale hof ingaan? 

 

• Aktiwiteitsblad 14 toon ‘n foto van die Spesiale hof se bandopnemer en oorfone, 

items wat die kind moet identifiseer. 

 

• Aktiwiteitsblad 15 toon ‘n foto van die Spesiale hof se bandopnemer en oorfone.  

Die volgende vrae en versoeke word aan die kind gestel: 

 

- Wys vir die beertjie waar die bandopnemer moet kom sodat dit die getuie en 

tussenganger se stemme na die hof toe kan oordra. 

- Wat gebruik die tussenganger om te hoor wat die hof aan die getuie vra? 

- Kan jy die oorfone op die foto sien? 

- Die hof kan die getuie sien en hoor op die televisie in die hof.  Kan die getuie 

hulle sien en hoor? 

- Hoe weet die getuie wat in die hof gevra word? 

- Kan die tussenganger met haar oorfone hoor wat die hof vir die getuie vra? 

- Wat vra die tussenganger vir die getuie?  

 

     (c)      ‘n Terapeutiese vertrouensverhouding  word op die onderstaande maniere gevestig. 

• Die kind word aangemoedig deur sowel te fokus op die hier-en-nou belewenis as die  

uitdrukking van emosie.  Hy kry hy beheer deurdat hy sy rol in elke hof waarneem. 

 

3.4   Doelwit 4:  Die kind moet weet wie die verskillende rolspelers in die hof is. 

 
(a) Hulpmiddel:    Aktiwiteitsblad 9  

Aktiwiteisblad 10 
Aktiwiteitsblad 16  
Aktiwiteitsblad 17 

     Aktiwiteitsblad 18 
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Aktiwiteitsblad 19 
Aktiwiteitsblad 20 
Aktiwiteitsblad 21 

 
(b) Hoe die doelwit bereik kan word: 

• Aktiwiteitsblad 9:  Foto van die Strafhof/Oophof. 

Die foto word aan die kind getoon met die volgende vrae en versoeke daarop 

aangedui. 

- Kyk hoe lyk die hof.  Is dit ‘n Oophof of Spesiale hof? 

- Hoekom is dit ‘n Oophof?  Antwoord:   omdat die getuie deur die hof gevra is 

om in die teenwoordigheid van die beskuldigde te vertel wat die beskuldigde 

gedoen het. 

- Vertel vir die beertjie hoekom dit moeilik is om te getuig.  

- Hoe voel die oortreder daaroor om te getuig?  

- Is hy bang omdat die klaer nie die wet kan oortree nie omdat hy ‘n kind is?  Is 

hy bang omdat hy moet kom verduidelik hoekom hy die wet oortree het? 

- Vra vir die beertjie om jou te help om die oortreder te teken en wys hoe bang 

hy is. 

 

• Aktiwiteitsblad 16:  Foto van die Strafhof/Oophof.   

Aktiwiteitsblad 17:  Gevoelsuitdrukkings. 
 

Die verskillende rolspelers word aangetoon op die foto.  Aan die hand van die foto

 word die volgende inligting versoek: 

- Kyk waar al die verskillende rolspelers in die Strafhof sit.  Gee aan elke 

rolspeler ‘n gevoelsuitdrukking.   Indien die kind nie self gevoelsuitdrukkings 

kan bepaal nie word Aktiwiteitsblad 17 benut om die kind daarmee te help.   

- Vra vir die beertjie wat die volgende rolspelers in die hof doen: 

Die landdros 

Die stenograaf 

Die hofordonnans 

Die verdediging 

- Waar is die getuie op hierdie Aktiwiteitsblad? 
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• Aktiwiteitsblad 18 kan benut word om die kind geleentheid te gee om sy hand op 

papier af te trek en die verskillende rolspelers daarop te vestig met hulle onderskeie 

gevoelsuitdrukkings. 

 

• Aktiwiteitsblad 19:  Foto van die Strafhof. 

Die foto van die Strafhof word aan die kind getoon en die volgende inligting en 

aktiwiteite word versoek: 

 - Sê waar die polisieman op die foto sit? 

 - Sê wat sy taak in die hof is, dit wil sê as hofordonans? 

 - Gee aan die polisieman ‘n gevoelsuitdrukking. 

 - Laat die kind toe om vrae oor die polisieman te vra. 

 

• Aktiwiteitsblad 20:  Foto van die Strafhof. 

      Die Aktiwiteitsblad versoek dat die kind die volgende vrae moet beantwoord: 

 
 - Wie sou jy sê staan in die hof? 

 - Kan hy iets aan jou doen in die hof? 

- Vir wie in die hof is hy bang? 

 

• Aktiwiteitsblad 21: Die kind word opdrag gegee om op die landdros se stoel te sit 

en die oortreder te straf. 

 

  (c)      ‘n Terapeutiese vertrouensverhouding  word op die onderstaande maniere gevestig. 

• ‘n Vertrouensverhouding word gevestig deur die kind geleentheid te gee om sy 

gevoelens in elke rolspeler se gesigsuitdrukking te plaas en in beheer van die 

hofsituasie te wees  deur die oortreder te straf.  

 

3.5 Doelwit 5: Selfvertroeteling – die vind van ‘n veilige plekkie 

 (a) Hulpmiddel:  Aktiwiteitsblad 7; kryte en papier 

 

(b) Hoe die doelwit bereik kan word: 

• Die kind sien die voorbeeld van ‘n veilige plekkie soos aangedui volgens 

aktiwiteitsblad 7.  Die kind teken sy veilige plekkie. 

• Hy het ‘n keuse of hy die tekening van sy veilige plekkie met die aanbieder  wil deel. 
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• Hy het ‘n keuse of hy die tekening vir homself wil hou en of die aanbieder dit mag 

kry. 

 

(c)     ‘n Terapeutiese vertrouensverhouding  word op die onderstaande maniere gevestig. 

• Die kind se ego-kragte word versterk deur hom bloot te stel aan iets wat vir hom 

lekker is.  Hy ontwikkel besluitnemingsvaardighede deur keuses te maak om enige 

plekkie te teken waar hy veilig voel, en of hy die tekening gaan hou of vir die 

aanbieder gaan gee.  

• Die kind kry geleentheid om sy gevoelens uit te druk deur die tekening van ‘n veilige 

plekkie.  Die keuse van die veilige plek gee beheer en ondersteuning. 

 

4. EVALUERING EN TERMINERING VAN SESSIE 2 

 

• Sensoriese kontakmaking met die self word bevorder deur die foto’s. 

• Probleemoplossing word aangemoedig deur te fokus op die hier en nou. 

• Die kind ontvang kennis oor die hof.   

• Kommunikasievaardighede word ontwikkel. 

• Uitdrukking van emosie word aangemoedig deur die sensoriese bewusmaking van die 

verskillende begrippe in die 3de persoon. 

• Die kind kry beheer deur die bewuswording van sy kinderregte.  

• Bemagtiging vind plaas deurdat hy geleentheid kry om die hofprosedures te leer ken. 

 

Die positiewe en negatiewe aspekte van die sessie word bespreek.  Die kind kan besluit wat 

vir hom lekker was en wat vir hom minder lekker was tydens die sessie.  Die aanbieder noem 

aan die kind dat die volgende sessie sal gaan oor die getuie in die hof en wat hy tydens die 

hofsaak kan verwag.  

 

5. SAMEVATTING 

 
Die doelstelling van sessie 2 was om die hof aan die kind bekend te stel.  Daar is gepoog om 

die volgende by die kind te bewerkstellig:  die ontwikkeling van probleemoplossing- en 

besluitnemingsvaardighede, ontwikkeling van insig, versterking van die selfbeeld, die 

verkryging van beheer oor sekere gebeure, en bevordering van kommunikasievaardighede en 
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uitdrukking van gevoelens.   Die beginsel van verhoudingsbou en sensoriese kontakmaking 

binne die Gestaltbenadering was prominent in die sessie. 
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SESSIE 3:  DIE GETUIE IN DIE HOF 

 

1. DOELSTELLING 

 

Die kind in die hof.  Die doelstelling van sessie 3 is om die kind bekend te stel aan die 

verskillende hofprosedures. 

 

2. DOELWIT 

2.1 Doelwit 1: Die kind moet die verskillende prosedures in die hof leer ken. 

2.2 Doelwit 2: Selfvertroeteling – die vind van ‘n veilige plekkie. 

 

3. DIE WYSE WAAROP DIE DOELWIT BEREIK KAN WORD 

 

3.1  Doelwit 1:  Die kind moet die verskillende prosedures in die hof leer ken. 

 

(a) Hulpmiddel:  Aktiwiteitsblad  18, 22 en 23. 

 

(b) Hoe doelwit bereik kan word: 

• Aktiwiteitsblad 18 gee inligting oor hofprosedures en fokus veral op die funksie van 

vyf rolspelers in die hof, naamlik die landdros, die staatsaanklaer, die getuie, die 

verdediging en die beskuldigde.  Die aktiwiteite hou die volgende in. 

 

• Die kind word versoek om die buitelyne van sy hand op papier af te trek. 

• Die verskillende rolspelers word daarop aangeteken deur die aanbieder of die kind.  

• Die funksie van elke rolspeler word duidelik gemaak: hoe, waar en wanneer elkeen 

optree. 

• Tydens hierdie gesprek word die verskillende prosedures in die hof verduidelik. 

 

• Aktiwiteitsblad 22 handel oor die regte van kinders.  Die kind word gevra om, soos in 

Aktiwiteitsblad 22 prente in boek te kry wat die regte van kinders aandui.  In die proses  

 

- word die verskillende regte van kinders aangedui; 

- kry die kind die geleentheid om kennis te neem van sy regte; en 
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- word die hofprosedures beklemtoon. 

 

• Aktiwiteitsblad 23 handel oor belangrike begrippe wat saamhang met hofprosedures.  ‘n 

Gesprek in die 3de persoon met die hond word aangemoedig oor begrippe soos: 

 

Skuldig/Onskuldig 

Onvoldoende inligting 

Eed/Eerlik 

Kruisondervraging 

Hof in Camera 

Waarheid 

Twyfel 

Leuens 

Bewys 

 

Hierdie begrippe word in samehang met die prosedures in die hof bespreek. 

 

(c)     ‘n Terapeutiese vertrouensverhouding  word op die onderstaande maniere gevestig. 

• Probleemoplossing word aangemoedig deur te fokus op die hier-en-nou.  Die kind  

ontvang kennis oor die hof wat benut word om sy kommunikasievaardighede te 

ontwikkel.  Die kind het genoeg vertroue om uitdrukking aan sy emosie te gee  deur 

die sensoriese bewusmaking van die verskillende begrippe in die 3de persoon. 

• Die kind kry beheer deur die bewuswording van sy kinderregte.  

• Bemagtiging vind plaas deurdat hy geleentheid kry om die hofprosedures te leer ken 

deur sy hand te teken met die verskillende rolspelers. 

 

3.2 Doelwit 2: Selfvertroeteling – die vind van ‘n veilige plekkie. 

 

(a) Hulpmiddel:  Aktiwiteitsblad 7 – Selfvertroeteling. 

(b) Hoe die doelwit bereik kan word: 

• Die kind sien die voorbeeld van ‘n veilige plekkie soos aangedui volgens 

aktiwiteitsblad 7.  Die kind kan ‘n veilige plekkie kies waar hy wil wees in sy gedagtes 

of hy kan 15 minute in die speelhoekie speel waarmee hy wil. 
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(c)     ‘n Terapeutiese vertrouensverhouding  word op die onderstaande maniere gevestig. 

• Die kind se ego-kragte word versterk deur hom bloot te stel aan iets wat vir hom 

lekker is.  Hy ontwikkel besluitemingsvaardighede deur keuses te maak: hy kan kies 

waar hy wil wees in sy gedagtes of hy kan 15 minute in die speelhoekie speel 

waarmee hy wil.  Vrye spel word toegelaat sonder waarneming deur die terapeut. 

• Die keuse van die veilige plek gee beheer en ondersteuning.  Die keuse om te speel 

met wat hy wil vir 15 minute is ‘n wyse van selfvertroeteling. 

 

4. EVALUERING EN TERMINERING VAN SESSIE 3 

 

• Sensoriese kontakmaking met die self word bevorder deur die foto’s. 

• Probleemoplossing word aangemoedig deur te fokus op die hier en nou. 

• Die kind ontvang kennis oor die hof.   

• Kommunikasievaardighede word ontwikkel. 

• Uitdrukking van emosie word aangemoedig deur die sensoriese bewusmaking van die 

verskillende begrippe in die 3de persoon. 

• Die kind kry beheer deur die bewuswording van sy kinderregte.  

• Bemagtiging vind plaas deurdat hy geleentheid kry om die hofprosedures te leer ken 

deur sy hand te teken en die tekening in te vul met die verskillende rolspelers. 

 

Die positiewe en negatiewe aspekte van die sessie word bespreek.  Die kind kan besluit wat 

vir hom lekker was en wat vir hom minder lekker was tydens die sessie.  Die aanbieder sê vir 

die kind dat die volgende sessie sal gaan oor kruisondervraging en hoe belangrik dit is om 

altyd die waarheid te praat. 

 
5. SAMEVATTING 

 
Die doelstelling van sessie 3  was om die hof verder aan die kind bekend te stel.  Daar is 

gepoog om die volgende by die kind te bewerkstellig:  die ontwikkeling van 

probleemoplossing- en besluitnemingsvaardighede, ontwikkeling van insig, versterking van 

die selfbeeld, die verkryging van beheer oor sekere gebeure, en bevordering van  

kommunikasievaardighede en uitdrukking van gevoelens.   Die beginsel van verhoudingsbou 

en sensoriese kontakmaking binne die Gestaltbenadering was prominent in die sessie. 
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SESSIE 4: KRUISONDERVRAGING 

 

1. DOELSTELLING 

Die doelstelling van sessie 5 is dat die kind die doel van kruisondervraging verstaan.  

 

2. DOELWITTE 

Doelwit 1:  Die kind moet die doel van kruisondervraging verstaan. 

Doelwit 2:  Die kind moet sy rol tydens die kruisondervraging verstaan. 

Doelwit 3:  Die kind moet die verskil tussen waarheid en leuens verstaan. 

Doelwit 4:  Selfvertroeteling – die vind van ‘n veilige plekkie. 

 

3. DIE WYSE WAAROP DIE DOELWITTE BEREIK KAN WORD 

 
3.1 Doelwit 1: Die kind moet die doel van kruisondervraging verstaan. 

 

(a) Hulpmiddel:   Aktiwiteitsblad 5 – Biblioterapie:  Die storie van die molletjie wat wou 

weet wie op sy kop gedinges het.  Die boekie is geskryf deur Werner Holzwarth en 

Wolf Erlbruch en gepubliseer deur Human en Rousseau. 

(b)  Hoe die doelwit bereik kan word:  Lees die storie van die molletjie vir die kind en 

voltooi dan die volgende aktiwiteite. 

• Laat die kind tel hoeveel keer die molletjie die vraag gevra het “Het jy op my kop 

gedinges?”  So word die kind daarop voorberei dat die verdediging en ander rolspelers 

herhaaldelik dieselfde vraag sal stel al het die kind dit reeds beantwoord.   Hy moet 

kennis neem dat die betrokke rolspelers noodwendig ‘n ander antwoord op dieselfde 

vraag wil hê nie, maar dat hulle wil seker maak dat hulle reg gehoor het.  

• Wys die kind daarop dat die hof nie maklik kan vasstel wat gebeur het nie omdat geen 

een van die hofbeamptes teenwoordig was ten tyde van die insident nie.  Die kind 

moet verstaan dat die hof net kan vasstel wat gebeur het deur die persoon wat 

teenwoordig was by die insident te vra wat gebeur het. 

• Verduidelik wat die rol van die verdediging is.  Die verdediging moet vir die kind vra 

wat gebeur het. 

• Die verdediging wil aan die hof bewys dat dit wat die kind sê, sonder twyfel aanvaar 

kan word.  As die verdediging daarin kan slaag om aan die hof te bewys dat die kind 

twyfel oor inligting wat sy kliënt, die beweerde oortreder, as die skuldige aanwys, dan 
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sal die hof nie die oortreder kan straf nie.  Die hof kan dan nie soos die twee vlieë in 

die storie bevestig “Geen twyfel -  dit was ‘n hond” nie. 

• Wys die kind dat hy in antwoord op ‘n mag sê dat hy nie weet nie of dat hy vergeet 

het. 

• Wys die kind daarop dat hy mag vra dat ‘n vraag herhaal word omdat hy nie goed 

gehoor het nie of die vraag nie verstaan het nie. 

• Wys die kind daarop dat volwassenes nie alles weet nie; hy moet dus mooi luister na 

wat die verdediging vra en hard en duidelik daarop antwoord. 

• Laat die kind toe om vrae oor die kruisondervraging te vra. 

 

3.2 Doelwit 2:  Die kind moet sy rol tydens die kruisondervraging verstaan. 

 
(a) Hulpmiddel:  Aktiwiteitsblad 18  - Die verskillende rolspelers. 

 

(b)  Hoe die doelwit bereik kan word:   Wys op die kind se tekening van sy hand (sien 

sessie 3) watter persoon die naaste aan die beskuldigde staan.  Daardie persoon is die 

verdediging en hy staan die beskuldigde by. Om die beskuldigde by te staan, moet die 

verdediging baie vrae aan die kind vra om aan te dui dat die beskuldigde sonder 

twyfel die skuldige is of dat daar redelike twyfel oor die voorval bestaan. 

• Berei die kind daarop voor dat kruisondervraging moeilik is. Kinders dink dikwels  dat 

die hof nie glo dat die onsedelike aanranding plaasgevind het nie, en dat hulle nie glo 

dat die beweerde oortreder wel die daad gedoen het nie.  

• Die kind moet daarop gewys word dat die hof van hom vereis om net die waarheid te 

praat; dat kruisondervraging die verdediging help om vas te stel of die kind se 

getuienis sonder redelike twyfel aanvaar kan word;  en dat hy ‘n belangrike getuie is, 

maar dat skuldigbevinding nie net van sy getuienis alleen afhang nie.   

• Die kind kry beheer deur die bewuswording van wat om te verwag tydens 

kruisondervraging. 

• Bemagtiging vind plaas deurdat hy geleentheid kry om die hofprosedures ten opsigte 

van kruisondervraging te leer ken deur na die tekening van sy hand te kyk en sy 

posisie teenoor die verdediging en die beskuldigde duidelik te maak.   

 

3.3 Doelwit 3:  Die kind moet die verskil tussen waarheid en leuens verstaan . 

Die kind word versoek om te kyk na Slapsnoet in die storie van die molletjie en na 
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(a) Hulpmiddel:  Aktiwiteitsblad 5 en Aktiwiteitsblad 23. 

 

(b) Hoe die doelwit bereik kan word:  die hond op Aktiwiteitsblad 23, gevolg deur die 

volgende aktiwiteite. 

• Die kind moet sekere ooreenkomste tussen die twee prente uitlig.   

• Die kind moet sê watter hond is ‘n “rêrige hond” en watter hond is die “kamstige 

hond”. 

• Die aanbieder maak die stelling dat die “rêrige hond” op molletjie se kop gedinges het. 

• Die kind moet daarop reageer en sê of dit die waarheid is of nie.  Die kind word 

versoek om nog ‘n voorbeeld te gee wat die betekenis van die begrippe waarheid en 

leuens duidelik maak. 

 

(c)     ‘n Terapeutiese vertrouensverhouding  word op die onderstaande maniere gevestig. 

• Die kindergetuie se kommunikasievaardighede word ontwikkel deur die uitdrukking 

van emosie aan te moedig deur die sensoriese bewusmaking van die ooreenkomste 

tussen die Aktiwiteitsblad 5 en 23 

• Die kind kry beheer deur die bewuswording van wat om te verwag tydens 

hofprosedures.    

• Bemagtiging vind plaas deurdat hy geleentheid kry om self die verskil tussen die 

begrippe waarheid en leuens aan te dui.   

 

 

3.4 Doelwit 4: Selfvertroeteling – die vind van ‘n veilige plekkie.  

 

(a) Hulpmiddel: Aktiwiteitsblad 7 – selfvertroeteling. 

 

(b) Hoe die doelwit bereik kan word. 

• Die kind sien die voorbeeld van ‘n veilige plekkie soos aangedui volgens 

aktiwiteitsblad 7.  Die kind kan in sy gedagtes ‘n veilige plekkie kies waar hy wil 

wees. 

• Hy het ‘n keuse of hy die veilige plekkie in sy gedagtes met die aanbieder wil deel. 
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(c)     ‘n Terapeutiese vertrouensverhouding  word op die onderstaande maniere gevestig. 

• Die kind se ego-kragte word versterk deur hom bloot te stel aan iets wat vir hom 

lekker is.  Hy ontwikkel besluitnemingsvaardighede deur keuse te maak: hy kan ‘n 

plekkie kies waar hy veilig voel en hy kan besluit of hy dit met die aanbieder  wil deel. 

• Die kind kry geleentheid om sy gevoelens uit te druk deur die tekening van ‘n veilige 

plekkie.  Die keuse van die veilige plek gee beheer en ondersteuning. 

 

4. EVALUERING EN TERMINERING VAN SESSIE 4 

 

• Probleemoplossing word aangemoedig deur te fokus op die hier en nou. 

• Die kind ontvang kennis oor die belangrikheid daarvan om die waarheid in die hof te 

praat. 

• Kommunikasievaardighede word ontwikkel of dalk op hierdie stadium verhoog. 

• Uitdrukking van emosie word aangemoedig deur die sensoriese bewusmaking van die 

verskillende begrippe in die 3de persoon. 

• Bemagtiging vind plaas deurdat hy geleentheid kry om die verskil tussen waarheid en 

leuens te verstaan.  

• Uitdrukking van emosie word aangemoedig.  

 

Die kind kan besluit wat vir hom lekker was en wat vir hom minder lekker was tydens die 

sessie.  Die aanbieder sê vir die kind dat die volgende sessie die laaste een is voor hy die hof 

besoek, en dat hy in daardie sessie ’n sertifikaat sal ontvang. 

 

5. SAMEVATTING 

 
Die doelstelling van sessie 4 was om kruisondervraging aan die kind bekend te stel.  Daar is 

gepoog om die volgende by die kind te bewerkstellig:  die ontwikkeling van 

probleemoplossing- en besluitnemingsvaardighede, ontwikkeling van insig, versterking van 

die selfbeeld, die verkryging van beheer oor sekere gebeure, en bevordering van 

kommunikasievaardighede en uitdrukking van gevoelens.  Die beginsel van verhoudingsbou 

en sensoriese kontakmaking binne die Gestaltbenadering was prominent in die sessie. 
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SESSIE 5: BESOEK AAN DIE HOF 

 

1. DOELSTELLING 

 

Die doelstelling van sessie 5 is om die hof te besoek. 

 

2. DOELWITTE 

Doelwit 1: Die kind moet ‘n sertifikaat toon om te bevestig dat hy die 

hofvoorbereidingsprogram suksesvol voltooi het alvorens hy die hof kan besoek. 

Doelwit 2:   Tydens die besoek aan die hof moet die kind fisies georiënteer word ten 

opsigte van die Strafhof/Oophof en Spesiale hof. 

Doelwit 3:   Die kind moet, indien moontlik ‘n datum kry waarop sy saak voorkom, en 

moet ingelig word of hy in die Spesiale hof of Strafhof moet getuig. 

Doelwit 4:   Selfvertroeteling – die vind van ‘n veilige plekkie. 

 

3. DIE WYSE WAAROP DIE DOELWITTE BEREIK KAN WORD 

 
3.1 Doelwit 1:  Die kind moet ‘n sertifikaat toon om te bevestig dat hy die 

hofvoorbereidingsprogram suksesvol voltooi het alvorens hy die hof kan besoek. 

 

(a) Hulpmiddel:  Aktiwiteitsblad 24 en 25. 

 

(b) Hoe die doelwit bereik kan word: 

 
• Hulpmiddel:  Aktiwiteitsblad 24  

 
Aktiwiteitsblad 24 behels dat die kind sinne moet voltooi wat op sy goeie en minder 

goeie kwaliteite fokus. 

• Aktiwiteitsblad 25 is ‘n voorbeeld van die sertifikaat wat die getuie ontvang indien hy 
die program suksesvol voltooi het. 

 
Tree in gesprek met die kind en kry antwoorde op die volgende vrae: 

- Wat het hy verkeerd gedoen dat hy hof toe moet gaan? 

 - Wat gaan hy by die hof maak? 

 - Wat gaan met hom by die hof gebeur? 
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- Wat is sy regte in die hof? 

- Wat is die verskil tussen waarheid en leuens? 

Die kind ontvang die sertifikaat indien hy die vrae bevredigend beantwoord. 

 

(c)     ‘n Terapeutiese vertrouensverhouding  word op die onderstaande maniere gevestig. 

• Sensoriese kontakmaking met die self word bevorder deur die gesprek wat die 

aanbieder met die kind het oor die verskillende aspekte van die voorafgaande sessies. 

Kommunikasievaardighede word tussen die aanbieder en kindergetuie verhoog.  

• Probleemoplossing word aangemoedig deur te fokus op die hier-en-nou. 

• Uitdrukking van emosie word aangemoedig deur die sensoriese bewusmaking van die 

verskillende aspekte van die rol wat hy moet vervul in die kriminele verhoor.  

• Deur die herhaling van belangrike aspekte van die hof kry die kind beheer oor wat om 

te verwag tydens kruisondervraging. 

• Bemagtiging vind plaas deurdat hy geleentheid kry om sy selfbeeld te versterk met die 

voltooiing van sinne.    

 

3.2  Doelwit 2:  Tydens die besoek aan die hof moet die kind fisies georiënteer word  

     ten opsigte van die Strafhof/Oophof en Spesiale hof. 

 

(a) Hulpmiddel:    Besoek die hof waar die saak gaan voorkom. 

  Aktiwiteitsblad 25. 

 

(c) Hoe die doelwit bereik kan word: 

• Sodra die kind die sertifikaat (Aktiwiteitsblad 25) ontvang dat hy die 

hofvoorbereidingsprogram suksesvol voltooi het, kan die terapeut die volgende doen: 

• die hof skakel en met die staatsaanklaer reël om die kind by die hof te ontvang; 

• reël dat die kind kennismaak met die personeel by die hof; 

• die staatsaanklaer vra om vir die kind te wys in watter hof hy fisies moet wees tydens 

sy komende verhoor; 

• indien moontlik, ‘n hofdatum gee waarop die kind se saak voorkom sodat die kind 

weer die aanbieder kort voor die hofsaak kan besoek indien hy ‘n behoefte daaraan 

het.   
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3.3 Doelwit 3: Selfvertroeteling – die vind van ‘n veilige plekkie. 

 

(a) Hulpmiddel:  Aktiwiteitsblad 7 – kryte en papier. 

 

(b) Hoe die doelwit bereik kan word: 

• Die kind sien die voorbeeld van ‘n veilige plekkie soos aangedui volgens 

aktiwiteitsblad 7.  Die kind teken sy veilige plekkie. 

• Die kind het ‘n keuse of hy sy veilige plekkie met die aanbieder wil deel. 

• Die kind het ‘n keuse of hy die tekening vir homself wil hou en of die aanbieder mag 

kry. 

 

(c)     ‘n Terapeutiese vertrouensverhouding  word op die onderstaande maniere gevestig. 

• Die aanbieder versterk die  kind se ego-kragte deur hom bloot te stel aan iets wat vir 

hom lekker is.  Hy ontwikkel besluitemingsvaardighede deur keuses te maak.  Hy kan 

‘n plekkie teken waar hy veilig voel, en hy kan besluit of hy die tekening wil hou of 

vir die aanbieder wil gee. 

• Die kind kry geleentheid om sy gevoelens uit te druk deur die tekening van ‘n veilige 

plekkie.  Die keuse van die veilige plek gee beheer en ondersteuning. 

 

4. EVALUERING EN TERMINERING VAN SESSIE 5 

 

• Probleemoplossing word aangemoedig deur te fokus op die hier-en-nou. 

• Die aanbieder stel vas of die kind gereed is om deel te neem aan die kriminele verhoor 

deur stellings te maak en vrae te vra wat kan bepaal of die kind hom as die slagoffer of 

as die beskuldigde beleef.  Die kind word weer gewys op die belangrikheid om die 

waarheid in die hof te praat. 

• Kommunikasievaardighede word verhoog. 

• Bemagtiging vind plaas deurdat die kind se selfbeeld versterk word.   

• Uitdrukking van emosie word aangemoedig.  

• Die kind ontmoet die staatsaanklaer en ander hofpersoneel en kry die geleentheid om 

die hof te besoek, indien moontlik die een waar hy gaan deelneem aan die kriminele 

verhoor. 
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Die kind kan besluit wat vir hom lekker was en wat vir hom minder lekker was tydens die 

sessie.  Die kind word op die volgende voorberei:  dat die aanbieder vir hom beskikbaar is en 

dat hy enige tyd ‘n opvolgafspraak kan maak voor die verhoordatum dat hy die terapeut moet 

besoek na die voltooiing van die hofsaak sodat hulle kan gesels hoe hy oor die verloop van die 

saak voel, en dat die aanbieder se dienste eindig met die opvolgsessie na die hofsaak. 

 

5. SAMEVATTING 

 

Die doelstelling van sessie 5 was om ‘n besoek aan die hof te bring.  Daar is gepoog om die 

volgende by die kind te bewerkstellig:  die ontwikkeling van probleemoplossing- en 

besluitnemingsvaardighede, ontwikkeling van insig, versterking van die selfbeeld, die 

verkryging van beheer oor sekere gebeure, en die bevordering van kommunikasievaardighede 

en uitdrukking van gevoelens.  Die beginsel van verhoudingsbou en sensoriese kontakmaking 

binne die Gestaltbenadering was prominent in die sessie. 
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SESSIE 6:  OPVOLG NA UITSPRAAK 

 
1. DOELSTELLING 

 

Die kind besoek die aanbieder na die hofsaak.  

 

2. DOELWITTE 

Doelwit 1:  Die kind kry geleentheid om uitdrukking aan sy belewenis van die hofsaak te 

gee. 

Doelwit 2: Voltooiing van die program. 

Doelwit 3: Selvertroeteling – die vind van ‘n veilige plekkie. 

 

3. DIE WYSE WAAROP DIE DOELWITTE BEREIK KAN WORD 

 

3.1 Doelwit 1:  Die kind kry geleentheid om uitdrukking aan sy belewenis van die 

hofsaak te gee. 

 

(a) Hulpmiddel:   Aktiwiteitsblad 5 – Biblioterapie: Die storie van die molletjie wat wou 

weet wie op sy kop gedinges het, geskryf deur Werner Holzwarth en Wolf Erlbruch en 

gepubliseer deur Human en Rousseau. 

   Aktiwiteitsblad 23.  

   Aktiwiteitsblad 17. 

 

(b) Hoe die doelwit bereik kan word:  Lees die storie van die molletjie en kyk saam na die 

einde waar die molletjie terugkeer na sy woning.  Voltooi dan die volgende 

aktiwiteite. 

• Die kind moet identifiseer watter gevoel die molletjie gehad het toe hy die vreeslike 

ding oorgekom het en hoe hy voel na die afhandeling van die saak. 

• Die kind moet vasstel of die molletjie alles gedoen het wat hy kon om die skuldige op 

te spoor. 

• Aktiwiteitsblad 17 dui gevoelsuitdrukkings aan.  Die kind moet daarop aandui hoe die 

molletjie lyk na die afhandeling van die saak. 
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• Vra die kind wat die molletjie sou sê, en hoekom hy dit sou sê, as hy kon aandui wat 

die kind voel. 

• Vra die kind wat vir hom sleg van die saak was en wat vir hom goed was. Benut 

aktiwiteitsblad 23 om die verloop van die strafsaak te verduidelik. 

 

(c)     ‘n Terapeutiese vertrouensverhouding  word op die onderstaande maniere gevestig. 

• Die terapeutiese vertrouensverhouding duur voort na die afhandeling van die saak wat  

‘n voltooidheid by die kind laat ontstaan.  Die aanbieder se benadering is holisties van 

aard.  

• Die gesprek wat die aanbieder  met die kind het oor sy gevoel na die afloop van die 

hofsaak versterk die vertrouensverhouding onderling en bevorder  kontakmaking met 

die self.   

• Die aanbieder poog om probleemoplossing aan te moedig deur te fokus op die hier-en- 

nou. 

 

3.2 Doelwit 2: Voltooiing van die program 

 

(a) Hulpmiddel:  ‘n Afspraak word met die ouer en kind gemaak; tydens die sessie word  

die verloop van die hofsaak met die kind en ouer deurgewerk. 

 

(b) Hoe die doelwit bereik kan word: 

• Daar word eers met die ouer gesels oor die verloop van die hofsaak en hoe die ouer dit 

beleef het. 

• Die ouer ontvang erkenning vir goeie samewerking en die moontlikheid van hulp 

word aangebied indien die kind posttraumatiese stres ontwikkel. 

• Die kind word begelei om uitdrukking aan sy emosies te gee ten opsigte van die 

hofsaak.  (Sien doelwit 1) 

 

(c)     ‘n Terapeutiese vertrouensverhouding  word op die onderstaande maniere gevestig. 

• Na afhandeling van die saak kan ‘n voltooidheid by die kind ontstaan. 

• Die aanbieder se benadering is holisties van aard.  

• Sensoriese kontakmaking met die self word bevorder deur die gesprek wat die 

aanbieder  met die ouer het oor sy gevoel na die afloop van die hofsaak. 
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• Probleemoplossing word aangemoedig deur te fokus op die hier-en-nou. 

• Die ouer word in kennis gestel dat indien die kind posttraumatiese stres ontwikkel, die 

ouer weer die aanbieder kan kontak vir ondersteuning. 

 

3.3 Doelwit 3: Selfvertroeteling – die vind van ‘n veilige plekkie. 

 

(a) Hulpmiddel:  Aktiwiteitsblad 7 – Selfvertroeteling. 

 

(b) Hoe die doelwit bereik kan word:  Die kind sien die voorbeeld van ‘n veilige plekkie 

soos aangedui volgens aktiwiteitsblad 7.  Die kind kan ‘n veilige plekkie kies waar hy 

wil wees in sy gedagtes of hy kan die veilige plekkie teken. 

• Hy het ‘n keuse of hy sy veilige plekkie met die aanbieder wil deel. 

• Hy het ‘n keuse of hy die tekening vir homself wil hou en of die aanbieder dit mag 

kry. 

 

(c)     ‘n Terapeutiese vertrouensverhouding  word op die onderstaande maniere gevestig. 

 

• Die kind se ego-kragte word versterk deur hom bloot te stel aan iets wat vir hom 

lekker is.  Hy ontwikkel besluitnemingsvaardighede deur keuses te maak: hy kan ‘n 

plekkie teken waar hy veilig voel en hy kan besluit of hy die tekening wil hou of vir 

die aanbieder wil gee. 

• Die kind kry geleentheid om sy gevoelens uit te druk deur die tekening van ‘n veilige 

plekkie.  Die keuse van die veilige plek gee beheer en ondersteuning. 

 

4. EVALUERING EN TERMINERING VAN SESSIE 6 

 

• Probleemoplossing word aangemoedig deur te fokus op die hier-en-nou. 

• Kommunikasievaardighede en uitdrukking van emosie word aangemoedig.  

• Die kind se vermoë tot organismiese selfregulasie kan tydens hierdie sessie vasgestel 

word, asook of daar nog onvoltooidhede rondom die hofsaak is. 

• Sensoriese kontakmaking met die self word bevorder deur die gesprek wat die terapeut 

met die ouer het om enige onvoltooidheid by die ouer te hanteer. 
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• Uitdrukking van emosie word aangemoedig deur die sensoriese bewusmaking van die 

gevoelens van die molletjie en hoe die kind oor die hofsaak voel.   

• Polariteite word benut ten einde organismiese selfregulasie te bekom. 

 

5. SAMEVATTING 

 

Die doelstelling van sessie 6 was om na die afloop van die hofsaak vas te stel hoe die kind en 

sy ouer die verhoor beleef het, onvoltooidhede aan te spreek en om afsluiting van die saak te 

bewerkstellig ten einde beide ouer en die kind te ondersteun.  Daar is gepoog om die volgende 

reaksie by die kind en ouer te bewerkstellig:  die ontwikkeling van probleemoplossing en 

besluitnemingsvaardighede, ontwikkeling van insig, versterking van die selfbeeld, om die 

kind beheer te laat kry oor sekere gebeur, om kommunikasievaardighede en uitdrukking van 

gevoelens aan te moedig.    Die beginsel van verhoudingsbou en sensoriese kontakmaking 

binne die Gestaltbenadering was prominent in die sessie. 

 

Die aanbieder gebruik die geleentheid om saam met die kind en ouer te reflekteer oor die 

hoogte- en laagtepunte van die terapie, soos dit deur hulle ervaar is.  Die klem is op die kind 

se positiewe groei en ontwikkeling as persoon.  Die kind word uitgenooi om weer ‘n afspraak 

met die aanbieder te maak indien daar enige trauma weens die hofsaak na vore kom.    
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