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ABSTRACT  

 

 

The purpose of this study is to identifythe role of the parents in the 

continuous inclusion of learners with Down’s syndrome in inclusive 

education.  The study was conducted in the South African context 

with the parents of children with Down’s syndrome and who are 

currently included in inclusive education in Gauteng.  The roles that 

these parents play in the inclusion of their children were identified by 

means of semi-structured interviews.  This was done according to a 

qualitative phenomenological research design within the theoretical 

framework of the bio-ecological model of Brunfenbrenner.  Results 

from this study indicated that parents will have to fulfil specific roles 

in a multi-faceted manner to ensure continuous inclusion for these 

learners with Down’s syndrome in inclusive education.   

 

The primary contribution of this study is towards the expansion of 

the theoretical knowledge of the role of the parents in continuous 

inclusive education of learners with Down’s syndrome.   

 

KEY TERMS  

 

Inclusive education, Down’s syndrome, Role of the parents, 

Bio-ecological model of Brunfenbrenner, Inclusive schools, Qualitative 

phenomenological research. 
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OPSOMMING  

 

Die doel van hierdiestudie is om die ouers se rolby die 

kontinueinsluiting van leerders met Downsindroom in 

inklusieweonderwystebepaal.  Die studie is binne die Suid-Afrikaanse 

milieuonderneem met die ouers van leerders met Downsindroomwat 

tans gewoneinklusieweonderwys in Gauteng ontvang.  Semi-

gestruktureerdeonderhoude is gebruikom die ouers se rol in die 

kontinueinsluiting van hulkinders in 

gewoneinklusieweonderwysteidentifiseer.   

 

Hierdiestudie is volgens’n 

kwantitatiewefenomenologiesenavorsingsontwerpbinne die 

teoretieseraamwerk van die bio-ekosistemiesebenaderingsmodel 

vanBronfenbrenner uitgevoer.Die bevindings van hierdie studie toon 

dat ouers spesifieke rolle behoort te vervulom hierdie leerders se 

kontinue insluiting in inklusiewe onderwys te verseker. 

 

Die primêre bydrae wat hierdie studie sal lewer, is tot die uitbreiding 

van teoretiese kennis aangaande die ouers se rol in die insluiting van 

leerders met Downsindroom in inklusiewe onderwys.  

 

SLEUTELWOORDE  

Inklusieweonderwys, Downsindroom, Doe ouers se rol, Bio-

ekosistemiesebenaderingsmodel,Inklusieweskole, 

Kwalitatiewefenomenologiesestudie. 
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HOOFSTUK 1 
 

ALGEMENE ORIËNTASIE 

 

Families exercise by far the most powerful and lasting influence 

upon the attitudes, behavior and academic performance of 

children and young people. (Van Wyk & Lemmer, 2009:7) 

 

1.1 INLEIDING 

 

Gedurende die afgelope dekades was daar ’n toenemende bewuswording 

van die deurslaggewende rol en invloed wat die omgewing op die mens 

uitoefen en veral op die leefwêreld van persone met gestremdhede (Du 

Toit, 2007:1).  Die inklusieweonderwysbenadering en daarmee saam die 

teoretiese raamwerk van Bronfenbrenner se bio-ekosistemiese 

benaderingsmodel het ’n totale nuwe benadering tot onderwys 

meegebring (Bronfenbrenner & Morris, 1998:994, Swart & Pettipher, 

2011:10).   

 

Hierdie bio-ekosistemiese benadering waar die invloed van die omgewing 

’n belangrike rol speel, vind neerslag in die onderwys vir leerders wat 

hindernisse tot leer ondervind in die inklusiewe onderwysstelsel.  

Inklusiewe onderwys is geskoei op die internasionale Onderwys-vir-almal-

raamwerk (UNESCO, 1994:8).  Die Onderwys-vir-almal-benadering is 

deur die nuwe demokratiese regering van Suid-Afrika ingefaseer onder 

die benaming ‘inklusiewe onderwys’ (DoE, 2001).  In 2001 verskyn die 
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Education White Paper 6 on Special Needs Education: Building an 

Inclusive Education and Training System (DoE, 2001) (hierna verwys as 

Onderwys-witskrif 6 oor spesiale onderwysbehoeftes) waarin die 

spesifieke riglyne en die proses vir die implementering van inklusiewe 

onderwys in Suid-Afrika uiteengesit word. 

 

Binne die inklusiewe onderwysbenadering het die ouers van leerders wat 

hindernisse tot leer ondervind ’n keuse van waar hulle hul kind met 

sy/haar spesifieke moontlikhede en behoeftes wil laat onderrig (DoE, 

2008:95).  Hierdie inklusiewe onderwysbenadering wat klem plaas op die 

ouerlike reg tot ’n eie keuse van die onderwysvoorsiening vir hul kind wat 

hindernisse tot leer ondervind, het dan ook daartoe aanleiding gegee dat 

leerders met Downsindroom tans by talle skole landswyd ingesluit is in 

gewone inklusiewe klasse (Ramjas, 2007:43; Schoeman, 2007:29; Smit, 

2001:2).   

 

In hierdie studie word daar aandag gegee aan leerders met 

Downsindroom met hul spesifieke moontlikhede en behoeftes wat 

ingesluit is in gewone inklusiewe skole.   

 

Downsindroom word wêreldwyd bestempel as die grootste oorsaak van 

intellektuele inperkings (First & Tasman 2004:71-72; Mohammed & 

Carmela in Carson 2007:77; Skinmore 2004:19; Wagman 2007:490).  

Navorsers beklemtoon dat leerders met Downsindroom gewoonlik matige 

tot baie intensiewe onderwysondersteuning nodig het (First & Tasman 

2004:61; Kaplan, Sadock & Sadock, 2007:1161).  
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Volgens die algemene onderwysjaarverslag van die Gautengse 

Departement van Onderwys (2007/2008:31) verlaat ’n aantal leerders 

die onderwysstelsel. Of hierdie leerders, leerders is wat hindernisse tot 

leer ondervind, waar hulle hulle bevind nadat hulle die onderwysstelsel 

verlaat het en of hulle later weer in spesiale skole opgeneem word, is 

egter onbekend.  Leerders wat hindernisse tot leer ondervind, word ook 

vanuit gewone inklusiewe skole oorgeplaas na spesiale skole (Via Nova, 

2011).  Dit kom voor of leerders wat hindernisse tot leer ondervind, wel 

ingesluit word in die gewone inklusiewe skole, maar dat kontinue insluiting 

van hierdie leerders nie altyd plaasvind nie.  Hierdie verskynsel noop die 

navorser in hierdie studie om vas te stel of die ouer se betrokkenheid by 

hul kind met Downsindroom wel ’n invloed kan hê op hul kontinue insluiting 

in gewone inklusiewe skole.   

 

As ouers bewus gemaak word van die belangrike skakel wat hulle tussen 

die huis en skool vorm, sal hulle graag betrokke wil wees by die skool se 

aktiwiteite om so te verseker dat hul kinders sukses behaal (Van Wyk & 

Lemmer, 2009:7).  Du Plessis (2003:5,9) noem dat die ouers gereken 

moet word as die “...experts on their own children...”.  Die siening word 

ook ondersteun deur onderwysdokumente (DoE 2003:11; 2008:97). Die 

belangrike rol wat die ouers in die kind se skolastiese ontwikkeling en 

vordering speel, het dus aanleiding gegee tot hierdie studie. 

 

Die redes en motivering waarom die navorser hierdie navorsing wil 

onderneem, word vervolgens uiteengesit.   
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1.2 MOTIVERING VIR DIE NAVORSING 

 

Om onderwys en onderrig in perspektief te kan sien, is dit belangrik om 

die ekstrinsieke en intrinsieke invloede op die leerder, die leerder se 

vordering en sy/haar kontinue insluiting te ondersoek.  Ekstrinsieke 

invloede is die invloede op die leerder se vordering wat vanuit die leerder 

se omgewing kom soos armoede en werkloosheid van die ouers, ens. 

(Jooste & Jooste, 2011:382; Swart & Pettipher, 2011:11).  Intrinsieke 

invloede, daarenteen, is wanneer die leerder se vordering beïnvloed word 

deur faktore binne homself soos fisieke gestremdheid en Downsindroom 

(Jooste & Jooste, 2011:382; Swart & Pettipher, 2011:11).   

 

Bronfenbrenner het met sy bio-ekosistemiese benadering die aandag 

gevestig op die verskillende invloede (stelsels) wat die leerder se 

vordering en leer ekstrinsiek kan beïnvloed (sien paragraaf 2.5.4) (Alant 

& Hary, 2011:80; Bronfenbrenner & Morris, 1998:994, Jooste & Jooste, 

2011:382; Swart & Pettipher, 2011:11).  Hy beskryf die ouers as deel van 

die mikro-stelsel wat ’n groot invloed op die leerder se vordering kan 

uitoefen (Bronfenbrenner & Morris, 1998:994).   

 

Studies oor ouers se betekenisvolle betrokkenheid by hul kinders se 

skool het getoon dat alle rolspelers hieruit voordeel trek. Dit dui veral 

daarop dat die leerders se prestasie daardeur verbeter kan word (Van 

Wyk & Lemmer, 2009:19).  
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Die gesin het ’n geweldige invloed op die kind se houdings, gedrag en 

akademiese vordering (Van Wyk & Lemmer, 2009:7).  Reeds in 1983 het 

Wolfendale (1983:10) dit duidelik gemaak dat dit nie saak maak in watter 

mate die ouers betrokke is by die leerder nie. Dit sal wel bydra tot die 

leerder se ontwikkeling en akademiese vordering (Van Wyk 1996:1).   

 

Voor die implementering van die inklusiewe onderwysbeleid het Van Wyk 

(1996:2) reeds in haar studie bevind dat die ouers se rol soos volg 

uiteengesit kan word:  

 

• Om ’n leerder skoolgereed te maak;  

• om skool-tot-huis-kommunikasie daar te stel;  

• om ouerbetrokkenheid en basiese ondersteuning by die skool te 

bewerkstellig;  

• om ondersteuning met tuiswerkaktiwiteite te verleen;  

• om ouerbetrokkenheid by die bestuur en organisasie van die skool 

te bewerkstellig; en  

• om samewerking met die gemeenskap te bewerkstellig.   

 

Aangesien Van Wyk se studie in 1996 uitgevoer is, mag die inligting van 

ouers se verantwoordelikhede ná die implementering van inklusiewe 

onderwys in Suid-Afrika verskil.  Een van die verskille wat uitgewys kan 

word, is die kwessie van skoolgereedheid.  Daar word nie meer 

skoolgereedheidsevaluerings op toekomstige leerders gedoen nie. 

Leerders is tans skoolpligtig in die jaar waarin hul sewe word (Gauteng 

DoE, 2011:9). 
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By die sewende Downsindroom-kongres wat in 2000 in Sydney, Australië 

gehou is, het die ouers se rol ook onder die soeklig gekom (Eloff& Kriel, 

2003:328).  Die aanbevelings wat op die kongres gemaak is, sal in die 

studie ondersoek word om vas te stel of dit relevant is vir die Suid-

Afrikaanse milieu. 

 

Die Building an Inclusive Education and Training System: Guide for 

Parents, Caregivers and Communities (DoE, 2003:12) maak voorstelle aan 

die ouers om onder andere, meer belangstelling te toon in leerders se 

skoolwerk; betrokke te raak by skoolstrukture soos die beheerliggaam 

van die skool; met die klasonderwyser te kommunikeer en die leerder se 

vordering te moniteer.  Hierdie riglyne is baie vaag en die ouers se 

verantwoordelikhede word nie spesifiek omskryf nie.  Daar word beplan 

om in hierdie studie te fokus op hierdie aspek van ouerbetrokkenheid en 

die rol wat die ouers in hierdie verband speel.  

 

Die National Strategy on Screening, Identification, Assessment and 

Support (hierna verwys as SIAS) wys pertinent daarop dat die ouers 

bepaalde verantwoordelikhede het ten opsigte van hul kinders (DoE, 

2008:95).  Hierdie onderwysdokument stipuleer dat dit verpligtend is vir 

die ouers om deel te word van hierdie SIAS-proses (DoE, 2008:96).  

Alhoewel die SIAS-onderwysdokument na die ouers se regte en 

verantwoordelikhede verwys en die belangrikheid daarvan uitwys, word 

daar nie spesifiek verwys na die rol wat die ouers speel en die invloed wat 

dit op die leerders se kontinue insluiting het.  Hierdie studie poog om juis 
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te bepaal of die ouers ’n wesenlike rol speel in die kontinue insluiting van 

hul kind met Downsindroom in gewone inklusiewe skole in Gauteng.   

 

Volgens die algemene onderwysjaarverslag (Gauteng DoE, 2007/2008:31; 

DoE, 2011:14) verlaat ’n aantal leerders die onderwysstelsel vanaf ’n 

vroeë ouderdom. Of hierdie leerders leerders is wat hindernisse tot leer 

ondervind, waar hulle hulle bevind en of hulle later weer in spesiale skole 

opgeneem word, is onbekend.  Daar is ongelukkig geen statistiek 

beskikbaar rakende hierdie leerders nadat hul die skoolstelsel verlaat 

nie.  Dit blyk dat daar ook geen statistiek beskikbaar is om te staaf dat 

hierdie leerders wel onderrig ontvang en of hulle wel in spesiale skole 

opgeneem word nie.  Die Departement van Onderwys voer slegs as rede 

vir 5.1% van hierdie leerders se skoolverlating aan dat hulle gestremd is 

en vir ’n verdere 6.8% dat hulle nie meer voordeel trek uit skoolbywoning 

nie.   

 

Volgens die inklusiewe onderwysbeleid blyk dit dat die besluit om die 

leerders uit die onderwysstelsel te verwyder die ouer se besluit is(DoE, 

2008:95).     

  

In ’n verslag van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) 

(2006:5)word daar ’n beroep op navorsers gedoen om ’n studie te loods 

betreffende effektiewe strategieë om ouers te bemagtig vir hul rol in 

die inklusiewe onderwys- en opleidingstelsel — ouers betrokke by 

hoofstroom- en spesiale skole — en om die ouers as natuurlike kundiges 

te erken.   
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In hierdie studie sal van die ouers se kundigheid gebruik gemaak word by 

die insameling van die data.   

 

Inklusiewe onderwys is ’n komplekse stelsel, aldus Du Preez (2007:15), 

waarin daar verskeie rolspelers is.  Die Onderwys-witskrif 6 oor spesiale 

onderwysbehoeftes(DoE, 2001) stipuleer baie duidelik die onderwyser, 

die Departement van Onderwys en die regering se rol hierin.  In hierdie 

onderwysdokument word daar egter min melding gemaak van die ouers se 

spesifieke rol in hierdie insluitingsproses.  Volgens die SIAS-

onderwysdokument (DoE, 2008:9) het die ouers ’n sleutelrol om te 

vertolk in die inklusiewe onderwysproses.    

 

Leerders wat hindernisse tot leer ondervind, byvoorbeeld leerders met 

Downsindroom, word in die SIAS-onderwysdokument beskryf as leerders 

wat hoë intensiteitsvlakke van ondersteuning benodig(DoE, 2008:97).  

Volgens hierdie onderwysdokument kan leerders wat matige tot hoë 

intensiteitsvlakke van ondersteuning benodig na spesiale skole of 

voldiensskole oorgeplaas word (DoE, 2008:22).   

 

’n Aantal leerders met Downsindroom is reeds in gewone inklusiewe skole 

ingesluit (Schoeman, 2007:29) en ’n groot aantal leerders met 

Downsindroom is in spesiale skole ingesluit (Via Nova-skool se 

leerderstatistiek, 2011). Indien die Departement van Onderwys 

aanbeveel dat leerders wat matige tot hoë intensiteitsvlakke van 

ondersteuning benodig wel na spesiale skole oorgeplaas kan word (DoE, 

2008:22), wat is dan die ouers se oorweging by die plasing van hul kind 
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met Downsindroom in ’n gewone inklusiewe skool en wat is die ouer se rol 

by die kontinue insluiting van hul kind in ’n gewone inklusiewe skool?  Daar 

sal met die studie gepoog word om hierdie navorsingsvrae te beantwoord. 

 

In ’n onderhoud (14 Februarie 2008) met me. Hanlie Swanepoel van die 

Downsindroomvereniging van Suid-Afrika het sy te kenne gegee dat, 

volgens haar ondervinding, ouers nie betrokke genoeg is by die onderrig 

van hul kind met Downsindroom nie.  Sy het beklemtoon dat daar ’n 

leemte bestaan in ouers se kennis oor die noodsaaklikheid van hul 

betrokkenheid by die onderrig van hul kind met Downsindroom.  

 

Die rol wat ouers in die opvoeding, ondersteuning en onderrig van hul kind 

speel, is veral belangrik in die nuwe onderwysbedeling in Suid-Afrika 

waar die samewerking tussen die skool en die huis een van die 

voorwaardes vir suksesvolle insluiting is (Eloff, 2003:328).  Volgens Eloff 

(2003) het die ouers se rol in hul kind met Downsindroom in Suid-Afrika 

tot op hede min of geen aandag geniet nie, en dit stel dus die 

studieterrein oop vir navorsing. 

 

In ’n studie wat deur Smit (2001:140) onderneem is oor die ouers se 

konstruering van hul rol in inklusiewe onderwys van hul kind met 

Downsindroom word hul rol duidelik uiteengesit.  Die ouers se rol in en 

betrokkenheid by hul kind met Downsindroom, en die invloed wat hulle op 

die kind se plasing en kontinue insluiting in gewone inklusiewe skole het, is 

nie in Smit (2001) se studie ondersoek nie.  Hierdie studie sal poog om 

die leemtes in Smit (2001) se studie aan te spreek.  
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Uit die voorafgaande kan ’n afleiding gemaak word dat daar ’n behoefte 

bestaan aan ’n studie oor die ouers van ’n kind met Downsindroom se rol in 

sy/haar kontinue insluiting in ’n gewone inklusiewe skool. 

 

Hierdie studie sal volgens ’n bepaalde plan of program geskied om so te 

verseker dat die navorsingsvraag beantwoord en die samehangende 

doelstellings bereik word. 

 

1.3 NAVORSINGSPROBLEEM 

  

1.3.1 Inleiding 

 

Wanneer navorsing onderneem word, word die navorsingsprobleem as die 

kern daarvan beskou (Du Toit, 2007:51). Die probleemstelling 

verteenwoordig die enkele doel van die navorsing (Leedy & Ormrod, 

2001:52).  Die probleemstelling oriënteer die leser ten opsigte van die 

belangrikheid van die studie en die navorsingsvraag (McMillan & 

Schumacher, 2001:78). 

 

In die voorafgaande afdeling het dit onder andere duidelik geword dat 

die toenemende getal leerders met Downsindroom wat in hul 

aanvangsjare in gewone inklusiewe skole geplaas word, daarna in spesiale 

skole opgeneem word (Via Nova Skool, 2011).   

 

Dit gee dan aanleiding tot die navorsingsvraag. 
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1.3.2 Navorsingsvraag 

 

Hofstee (2006:85) stel voor dat die probleemstelling in die vorm van ’n 

navorsingsvraag geformuleer word om die probleem beter te begryp.  

 

Die implementering van die inklusiewe onderwysstelsel in Suid-Afrika en 

die rol wat die ouers daarin speel, gee in hierdie studie aanleiding tot die 

navorsingsvraag.   

 

Wat is die ouers van ’n kind met Downsindroom se rol in sy/haar 

kontinue insluiting in ’n gewone inklusiewe skool in Gauteng? 

 

Om so ’n studie moontlik te maak word die probleem in die vorm van ’n 

hipotese voorgestel.    

 

1.3.3 Tesis 

 

Volgens Hofstee (2006:20) is ’n tesis“a guess, an unproven assertion that 

you will investigate in your dissertation”. 

 

In die lig van bogenoemde stelling kan daar veronderstel word dat die 

ouers ’n betekenisvolle rol kan speel in die ondersteuning en onderrig van 

hul kind met Downsindroom in ’n gewone inklusiewe skool.  Die tesis van 

hierdie studie is om te bepaal of die leerders met Downsindroom se 

ouers ’n beduidende rol speel in sy/haar kontinue insluiting in ’n gewone 

inklusiewe skool, al dan nie. 
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Sekere leerders met Downsindroom word aanvanklik in gewone inklusiewe 

skole en klasse ingesluit, maar na ’n paar jaar verwys na spesiale skole of 

bloot uit die onderwysstelsel verwyder (DoE, 2011:14; Via Nova Skool, 

2011).  Die redes waarom sekere leerders in gewone inklusiewe skole 

aanbly en ander na spesiale skole oorgeplaas word, blyk onbekend te 

wees.   

 

Hierdie tesis sluit dan aan by die navorsingsdoel.  

 

1.4 NAVORSINGSDOEL 

 

Die navorsingdoel kan omskryf word as dit wat met die navorsing beoog 

word (Hofstee, 2006:86). 

 

Met hierdie studie sal gepoog word om te bepaal watter rol die ouer 

vervul in die kontinue insluiting van hul kind met Downsindroom in gewone 

inklusiewe skole en klasse in Gauteng. 

 

Hierdie studie het verder ten doel om literatuur oor die ouers se rol in 

inklusiewe onderwys en die praktiese ondervinding van ouers ten opsigte 

van hul kind met Downsindroom te integreer om by te dra tot die 

navorsingsresultate.   

 

Die navorsingsvraag, die doelwitte wat gestel word en die resultate van 

hierdie studie gaan hand aan hand.  Die navorsingsvraag lei tot ander vrae 
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en dus subdoelstellings vir die studie, soos op die volgende bladsy 

uiteengesit word.   
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Navorsingsvraag Doelwit 

Wat is die ouers van die leerder met 

Downsindroom se oorweging met die 

plasing in ’n gewone inklusiewe skool? 

Om te bepaal wat die redes vir die 

spesifieke plasing is 

Plaas die skool enige addisionele pligte 

op die ouers van die leerder met 

Downsindroom? 

Om vas te stel of die ouers van die 

leerder enige addisionele pligte het 

met betrekking tot hul kind met 

Downsindroom   

Op welke wyse is die ouer van die 

leerder met Downsindroom betrokke by 

die leerder se skoolaktiwiteite? 

Om die wyses van betrokkenheid van 

die ouer by die skool te bepaal 

Op welke wyse is die ouers van die 

leerder met Downsindroom betrokke by 

die kind se tuiswerk?  

Om ouerbetrokkenheid by die leerder 

se tuiswerk te bepaal 

Oorweeg die ouers om die leerder met 

Downsindroom oor te plaas na ’n 

spesiale skool? 

Om te ondersoek of die ouers die 

leerder wil oorplaas na ’n spesiale skool 

Is die ouers van mening dat hul 

betrokkenheid by hul kind met 

Downsindroom ’n invloed het op sy/haar 

kontinue insluiting?  

Om vas te stel of die ouers se 

betrokkenheid by hul kind met 

Downsindroom ’n invloed het op sy/haar 

kontinue insluiting 

Is dit volgens die onderwyser die ideale 

plasing vir hierdie leerder met 

Downsindroom? 

Om te bepaal of die onderwyser van 

mening is dat dit die ideale plasing vir 

hierdie leerder met Downsindroom is  

Is die onderwyser van mening dat die 

ouers se betrokkenheid by hul kind met 

Downsindroom ’n invloed het op sy/haar 

kontinue insluiting? 

Om vas te stel of die ouer se 

betrokkenheid by hul kind met 

Downsindroom ’n invloed het op sy/haar 

kontinue insluiting 

 

Figuur 1.1  Die navorsingsvrae en die doelwitte met elke vraag 
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Aangesien die studieveld so groot is, is dit nodig om die navorsing af te 
baken.   
 

1.5 AFBAKENING VAN DIE NAVORSINGSVELD 

 

Afbakening van die navorsingsveld is wanneer die studie bewustelik om 

praktiese redes beperk word tot ’n spesifieke area of groep (Hofstee, 

2006:28). 

 

Om hierdie spesifieke studie so prakties moontlik te maak word die 

navorsingsterrein afgebaken tot die ouers van leerders met 

Downsindroom.  Die data sal versamel word deur ouers van leerders wat 

in vier gewone inklusiewe skole in Gauteng ingesluit is, te betrek.  Daar is 

spesifiek op hierdie provinsie besluit, aangesien dit ’n konsentrasie het 

van leerders wat matige tot hoë intensiteitsvlakke van ondersteuning 

benodig en in inklusiewe laerskole ingesluit is (H. Swanepoel, onderhoud 

14 Februarie 2008). 

 

Die onderwysers se aandeel in die studie is baie belangrik, omdat dit die 

ouers se rol in die kontinue insluiting van hul kind kan bevestig. Om 

hierdie rede sal daar ook van die leerders se onderwysers by die studie 

ingesluit word. 

 

Die doel van die afbakening is nie om te veralgemeen nie, maar om eerder 

’n in-diepte ondersoek op ’n kleiner navorsingsveld te fokus en daardeur 

die probleem beter te verstaan. Die studie word dus beperk tot die ouers 



 16 

van leerders met Downsindroom se rol in die kontinue insluiting van 

hierdie leerders in gewone inklusiewe skole in Gauteng.   

 

Die navorsingsmetode is soos volg:  

 

1.6 NAVORSINGSMETODOLOGIE 

 

Navorsing is volgens McMillan en Schumacher(2001:9) die versamel en 

analise van data om ’n spesifieke navorsingsvraag op te los.  Om hierdie 

doel te bereik word aanbeveel dat ’n spesifieke metode gevolg word 

(Creswell 2007:37).  

 

1.6.1  Navorsingsmetode 

 

In hierdie studie sal daar van ’n kwalitatiewe navorsingsontwerp gebruik 

gemaak word.   

 

Kwalitatiewe navorsing bied die navorser die geleentheid om ’n sekere 

probleem deur middel van ’n gedetailleerde ondersoek te kan navors en 

tot in-diepte begrip van die fenomeen te kan kom (Creswell, 2011:16).  

Kwalitatiewe navorsing behels die versamel van data in ’n natuurlike 

omgewing wat lei tot die identifisering van temas waaruit die bevindings 

vir die studie geformuleer kan word en wat die menings van die 

respondente weergee (Creswell, 2007:37).  Data word dus in 
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woordformaat van ’n klein geselekteerde groepie respondente versamel 

ten einde hul mening insake die onderwerp te verkry (Creswell, 2011:16).   

Creswell (2007:61) beskryf fenomenologie as ’n benadering wat nie die 

gebeure omskryf nie, maar die individu se ervaring daarop.  ’n 

Fenomenologiese studie is dus ’n studie wat poog om persone se 

persepsies, perspektiewe en wat hulle omtrent ’n spesifieke situasie 

verstaan, te ondersoek (Leedy & Ormrod, 2001:153; Mwamwenda, 

2008:495).   

 

In hierdie studie sal daar gepoog word om ouers se rol in die kontinue 

insluiting van leerders met Downsindroom in gewone inklusiewe skole in 

Gauteng vanuit die kwalitatiewe fenomenologiese benadering te 

ondersoek. 

 

1.6.2  Dataversamelingsmetodes  

 

Die navorsing sal in spesifieke fases verdeel word, waarvan die 

literatuuroorsig die eerste fase sal uitmaak.  In hierdie studie sal 

eerstens data deur die literatuuroorsig van relevante boeke, pamflette, 

beleidsdokumente, koerant- en tydskrifartikels en die Internet versamel 

word.   

 

Daar sal spesifiek aandag geskenk word aan die twee prominente temas 

van hierdie studie, naamlik inklusiewe onderwys en die leerder met 

Downsindroom.  Die navorsing aangaande inklusiewe onderwys word 
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onderneem om deur die navorsing te bepaal wat die ouers se rol binne die 

inklusiewe onderwysstelsel is.   

 

Daar word ’n tweede been van die literatuuroorsig onderneem.  Hierdie 

literatuuroorsig het die leerders met Downsindroom as tema en wil 

bepaal wat die ouers van die leerders met Downsindroom in sy/haar 

insluiting in inklusiewe onderwys is.   

 

Die literatuuroorsig behels die insameling van data deur literatuurbronne 

en die vergelyking van die verskillende bronne om tot ’n slotsom te kom. 

 

In Fase 2 van die studie sal daar oorgegaan word tot die fenomenologiese 

metode van dataversameling.  In hierdie fase sal die data soos volg 

versamel word:  

 

• Fokusgroeponderhoude met semi-gestruktureerde vrae sal gevoer 

word met vier ouers van leerders met Downsindroom wat gewone 

inklusiewe skole in Gauteng bywoon.  ’n Fokusgroep is ’n groep 

persone wat spesifiek geselekteer is, omdat hulle bepaalde kennis 

of ondervinding van die bepaalde onderwerp het (Creswell, 

2011:218; Leedy, 2001:219).   

• Individuele onderhoude sal met twee van die leerders se 

onderwysers gevoer word. 

• Daar sal ook ’n onderhoud gevoer word met ’n fasiliteerder van die 

Onderwysdepartement en wat die voorsitter van die 

Downsindroomvereniging in Pretoria is.  
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• ’n Onderhoud sal gevoer word met die Direkteur van die 

Downsindroomvereniging, Pretoria-tak. 

 

1.6.3 Betekenisvolle seleksie 

 

Betekenisvolle seleksie vind plaas wanneer die navorser die respondente 

doelbewus kies, aangesien hulle oor spesifieke kennis en ondervinding 

beskik wat tot die resultaat van die studie kan bydra en die 

navorsingsprobleem kan oplos (Creswell, 2007:132; 2011:206).   

 

Die vier ouers wat by hierdie studie ingesluit is, het minstens een kind 

met Downsindroom wat reeds by ’n gewone inklusiewe skool in Gauteng 

ingesluit is.  Die aanname is dat hierdie ouers ervaring en reeds ’n mate 

van kennis opgedoen het met die insluiting van hul kinders met 

Downsindroom in gewone inklusiewe skole in Gauteng.   

 

Juis om hierdie rede kan hierdie groep respondente as belangrik beskou 

word.  Hul persepsies, raad en response kan as betroubaar en relevant 

gesien word in hierdie studie (Eloff, 2003:329).  Die onderhoude sal by 

die Downsindroomvereniging gevoer en deur hulle gekoördineer word.  Die 

navorser sal self die data versamel en tree dus as die instrument op.  

Die studie sal ’n kwalitatiewe fenomenologiese opvoedkundige 

navorsingsprojek wees  
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1.6.4 Analise van data 

 

Nadat die data ingesamel is, sal die onderhoude getranskribeer en al die 

data geanaliseer word om gemeenskaplike temas te bepaal wat kan lei tot 

die oplossing van die gestelde navorsingsprobleem.  Die bevindings word 

daarna uiteengesit en aanbevelings gemaak vir studies wat uit hierdie 

studie mag voortspruit. 

 

Met die aanvang van hierdie studie is dit belangrik om te bepaal uit 

watter hoek die navorsing onderneem gaan word. 

 

1.7 TEORETIESE RAAMWERK ASOOK PARADIGMA 

VAN DIE STUDIE 

 

’n Teoretiese raamwerk is ’n stelsel van idees, afleidings en konsepte wat 

op so ’n spesifieke wyse georden word dat dit lig werp op die wêreld om 

ons, onsself of ’n enkele aspek van die realiteit.   

 

Die voordeel van hierdie teoretiese raamwerk is dat dit grense daarstel 

waarbinne die spesifieke aspek ondersoek kan word (Swart& Pettipher, 

2011:9). 

 

Dit wil voorkom of verandering wêreldwyd gebaseer is op dieselfde 

vertrekpunt, naamlik die aanvaarding van die mens in al sy diversiteit 

binne ’n spesifieke sosiale konteks (Du Toit, 2007:6).  Hierdie studie 
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neem voorgenoemde as vertrekpunt, maar lê ook klem op die interaksie 

tussen die kind se ontwikkeling en die sosiale konteks waarbinne hy of sy 

grootword.  Hierdie bio-ekosistemiese benaderingsmodel wat deur 

Bronfenbrenner omskryf is, neem die verskillende vlakke en stelsels in 

die hele sosiale konteks van die leerders met Downsindroom in ag 

(Bronfenbrenner & Morris, 1998:994).  Dit is vanuit hierdie bio-

ekosistemiese benaderingsmodel dat hierdie studie onderneem word met 

die fokus op die inklusiewe onderwysperspektief.  

 

In hierdie studie gaan daar van die interpretivistiese en die 

konstruktivistiese perspektiewe gebruik gemaak word (Smit, 2001:14).  

Die interpretivistiese perspektief behels die interpretering van menslike 

gedrag, uitinge, handelinge ens. op verbale sowel as nieverbale vlak (Smit, 

2001:14).  Die konstruktivistiese perspektief fokus op sy beurt “on the 

meanings ascribed by participants in a study” (Creswell, 2011:429).  Om 

die ouers van leerders met Downsindroom se rol te ondersoek, gaan albei 

hierdie perspektiewe in die ondersoek gebruik word. 

 

Hierdie studie geskied volgens ’n bepaalde program.  Vervolgens sal 

hierdie program uiteengesit word.   
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1.8  NAVORSINGSPROGRAM 

 

Hierdie verhandeling is in ses hoofstukke ingedeel, elk met ’n bepaalde 

doel om tot die probleemoplossing te lei. 

 

Hoofstuk 1: Algemene oriëntasie 

 

Die eerste hoofstuk dien ook as inleiding, agtergrond en oriëntasie tot 

die studie.  In die eerste hoofstuksal die rasionaal vir hierdie studie 

aangebied word, asook die doel van die studie.  Daarin word aandag gegee 

aan die probleemstelling van hierdie studie, die navorsingsprogram en die 

verklaring van die belangrikste begrippe.   

 

Hoofstuk 2: Inklusiewe onderwys: ’n Literatuuroorsig 

 

In hoofstuk 2 word ’n literatuuroorsig onderneem om vas te stel wat die 

wêreldsiening en ook die Suid-Afrikaanse siening van inklusiewe onderwys 

behels.  Die paradigmaskuif na inklusiewe onderwys en die ontwikkeling 

van inklusiewe onderwys in Suid-Afrika word ondersoek.  Aandag sal ook 

gegee word aan die bio-ekosistemiese benaderingsmodel waarvolgens 

inklusiewe onderwys ondersoek sal word.  Die Suid-Afrikaanse 

beleidsdokumente wat gemoeid is met inklusiewe onderwys, sal bespreek 

word.    
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Die doel van hierdie literatuuroorsig van inklusiewe onderwys is om die 

ouers se rol in die breër spektrum van die inklusiewe onderwysbenadering 

te bepaal met spesifieke fokus op die leerder met Downsindroom wat in 

Gauteng in gewone inklusiewe skole ingesluit is.     

 

Hoofstuk 3: Die leerder met Downsindroom: ’n Literatuuroorsig 

 

Inhoofstuk 3 word ’n literatuuroorsig gedoen oor leerders met 

Downsindroom.  In hierdie hoofstuk word daar gefokus op wat 

Downsindroom is, die oorsake daarvan, die verskillende tipes en die 

fisieke kenmerke van ’n leerder met Downsindroom.  Hierdie 

literatuuroorsig word onderneem om die ouers van leerders met 

Downsindroom se rol in die kontinue insluiting van hul kinders in gewone 

inklusiewe skole na te vors.    

 

Hoofstuk 4: Navorsingsmetodologie 

 

In Hoofstuk4 verskuif die fokus vanaf die literatuuroorsig en relevante 

teoretiese oopdekking in die vorige hoofstukke na navorsing in die 

praktyk.  Die spesifieke navorsingsmetodologie wat in hierdie studie 

gebruik is, word in hierdie hoofstuk bekendgestel, en daar word redes 

aangevoer waarom hierdie spesifieke metodes gekies en die geskikste vir 

hierdie studie is. 
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Hoofstuk 5: Bevindings en bespreking van die kwalitatiewe 

fenomenologiese studie 

 

In hoofstuk 5 sal ’n kwalitatiewe fenomenologiese benadering gebruik 

word om na te vors hoe ouers, onderwysers, onderwyskundiges en ander 

betrokkenes die ouers van leerders met Downsindroom se rol in die 

kontinue insluiting in gewone inklusiewe skole ervaar.  Die data sal 

versamel word deur semi-gestruktureerde vrae in ’n 

fokusgroeponderhoud met ouers; individuele onderhoude met die 

onderwysers, ’n verteenwoordiger van die Departement van onderwys en 

die direkteur van die Downsindroomvereniging in Pretoria.  Die 

navorsingsbevindings en -resultate van die studie word in hierdie 

hoofstuk uiteengesit.  

 

Hoofstuk 6:Opsomming en aanbevelings 

 

Hoofstuk 6 dien as opsomming en afsluiting tot die studie.  Die doel van 

die hoofstuk is om die studie se navorsingsvraag en sub-vrae te 

beantwoord en die navorsingsdoelwitte op te los.  In hierdie hoofstuk sal 

daar ook aanbevelings gemaak word vir navorsingsgeleenthede wat 

voortspruit uit die navorsing en wat aansluit by die spesifieke 

studieterrein van inklusiewe onderwys.   

 

Die betekenis van die sleutelbegrippe soos dit in hierdie studie 

gekonseptualiseer word, sal vervolgens toegelig word.   
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1.9  OMSKRYWING VAN SLEUTEL- EN ANDER 

RELEVANTE BEGRIPPE  

 

In hierdie studie word die sleutelbegrippe omskryf vanuit die mees 

resente ontwikkelings wat die afgelope twee dekades op die 

spesialiseringsterrein van inklusiewe onderwys plaasgevind het.  Om alle 

onsekerheid uit die weg te ruim sal die aanvaarbare en onaanvaarbare 

terminologieë belig word.    

 

1.9.1 Aanvaarbare en onaanvaarbare terminologieë 

 

Die Conceptual and Operational Guidelines for District-based Support 

Teams (DoE, 2005b:49) sit die aanvaarbare en onaanvaarbare 

terminologieë hieronder duidelik uiteen: 

Onaanvaarbare terme Aanvaarbare terme 

Leerders met spesiale onderwysbehoeftes Leerders wat hindernisse tot leer 

ondervind 

Leerders met struikelblokke tot leer Beskryf die hindernis eerder as die 

persoon 

Remediëring Intensiteitsvlakke van ondersteuning 

benodig  

Die dowe, die blinde, die verstandelik 

gestremde   

Persoon-eerste-terminologie: persoon met 

Downsindroom 

Verstandelik erge gestremdheid (VEG) Intellektuele ingeperktheid 

Lyers van Downsindroom Persoon wat met Downsindroom saamleef 

 

Figuur 1.2 Onaanvaarbare en aanvaarbare terminologieë (Bron: DoE, 2005b:49) 
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Vir hierdie studie sal daar dan ook by hierdie terminologieë gehou word.  

Leerders sal omskryf word as leerders met Downsindroom wat 

hindernisse tot leer ondervind.    

 

1.9.2 Ouers 

 

“The concept of parent embraces those with legal or quasi-legal 

custodianship of the child, whether as biological, adoptive or 

foster parents”, aldus Van Wyk en Lemmer (2009:8).   

 

Die Suid-Afrikaanse Skolewet, Wet No. 84 van 1996 (Republiek van Suid-

Afrika, 1996:B-4) definieer die “ouer” as die ouer of voog van die leerder, 

maar ook as die persoon met wettige aanspraak op sorg vir ’n leerder en 

as die persoon wat onderneem om die verpligtinge van enige van die 

voorgenoemde persone ten opsigte van die leerder se opvoeding op skool 

na te kom (Art. 1).   

 

Die Verklarende Woordeboeke (Labuschagne & Eksteen 2010:873; 

Odendal & Gouws 2011:838) gee die volgende beskrywing van die begrip 

ouer: “ou’er s.nw. (-s) Vader of moeder ─ gewoonlik in die mv. ...”.  I n die 

SIAS-onderwysdokument (DoE, 2008:95) word daar na die 

ouer/versorger verwys as die persoon wat primêr verantwoordelik is vir 

die versorging en ontwikkeling van die kind. 

 

Vir die doel van die studie word slegs die begrip “ouers” gebruik om die 

vader en moeder wat biologies die ouers van die kind is, sowel as die 
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persoon wat die rol en verantwoordelikheid van die ouers vertolk, aan te 

dui. Die begrip ouers word in die studie verkies, omdat dit die persone 

aandui wat primêr vir die versorging van die kind met Downsindroom 

verantwoordelik is.  

 

1.9.3 Downsindroom 

 

In 1866 het John Langdon Down die eienskappe van ’n 

chromosoomafwyking beskryf wat sedertdien as Downsindroom bekend 

staan (Eloff, 2003:329; Jooste & Jooste, 2011:384).   

 

Die begrip Downsindroom verwys na ’n toestand wat ontstaan weens ’n 

chromosoomafwyking.  ’n Ekstra chromosoom word gewoonlik by die 21ste 

chromosoompaar aangetref wat meebring dat daar dus 47 chromosome in 

die persoon voorkom.  Dit staan ook bekend as Trisomie 21, die mees 

algemene tipe Downsindroom (Gouws, Louw, Meyer & Plug, 1979:312; Smit 

2001:10).  Smit (2001:9) beskryf Downsindroom as ’n unieke maar 

algemene genetiese afwyking wat sowat een uit elke 600-800 lewende 

babas affekteer en duidelik van ander genetiese afwykings onderskei kan 

word.  Behalwe die chromosoomafwyking, het leerders met Downsindroom 

ook gewoonlik kenmerkende fisieke kenmerke (First & Tasman 2004:62; 

Kaplan et al., 2007:1162). 

 

Vir die doel van hierdie studie word die leerder met Downsindroom 

gesien as ’n leerder wat spesifieke fisieke en intellektuele inperkings het, 
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en dus matige tot hoë intensiteitsvlakke van onderwys- en 

opvoedingsondersteuning benodig.  

 

1.9.4Inklusiewe onderwys en insluiting 

 

Inklusiewe onderwys kan gesien word as die ontwikkeling van ’n inklusiewe 

gemeenskap en onderwysstelsel wat gebaseer is op ’n waardesisteem van 

diversiteit.  Faktore soos geslag, ras, taal, sosio-ekonomiese agtergrond, 

kultuur, onderrigvlak sowel as gestremdheid word nie as 

uitsluitingskriteria beskou nie (Du Toit, 2007:14). 

 

Die begrip insluiting impliseerdat die stelsel so aangepas behoort te word 

dat elke leerder die geleentheid gebied word om sy/haar volle potensiaal 

te kan ontwikkel.  Die fokus is dus om struikelblokke in die 

onderwysstelsel aan te spreek, en sodoende die volle omvang van leer en 

onderrig moontlik te maak.  Die onderwysstelsel sal so aangepas word dat 

verskillende vorme en vlakke van ondersteuning aan die leerder gebied 

kan word soos die spesifieke leerder se behoefte mag ontstaan (DoE, 

2003:5).    

 

Volgens Dyson en Forlin (2009:28) is insluiting nie ’n nuwe idee nie, maar 

kan dit teruggevoer word na die normaliseringbeweging van die 1990’s.  

Die term insluiting word gedefinieer as ’n enkele onderwysstelsel wat 

verseker dat alle leerders bemagtig word om in ’n steeds veranderende 

en diverse samelewing ’n sinvolle bydrae te kan maak (Engelbrecht, 

Green, Naicker &Engelbrecht, 2009:6).     
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Volgens Cameron Dugmore in sy toespraak oor inklusiewe onderwys in die 

Wes-Kaap, is inklusiewe onderwys ’n dinamiese kontinue proses met 

toenemende deelname deur alle leerders met die einddoel om te verseker 

dat alle leerders bekwame landsburgers kan word in ’n diverse 

samelewing (Dugmore, 2007). 

 

Die term onderwys-vir-almal  word internasionaal in die konteks van die 

diversiteit in die ondersteuningsbehoefte van alle leerders gebruik en 

hang nou saam met die inklusiewe beginsel.  Die kern van die konsep lê 

daarin dat alle leerders die reg tot volle toegang tot kwaliteitonderwys 

het ongeag hul waarneembare potensiaal of omstandighede (Du Toit, 

2007:1).   

 

Vir die doel van hierdie studie sal daar aangesluit word by die beskrywing 

van insluiting en inklusiewe onderwys, soos dit in die Onderwys-witskrif 6 

oor spesiale onderwysbehoeftes opgeneem is.  Inklusiewe onderwys is ’n 

enkele onderwysstelsel wat ten doel het om alle leerders ongeag geloof, 

kultuur, geslag of gestremdheid soos Downsindroom tot volle potensiaal 

te ontwikkel binne hul eie gemeenskap en onderwysomgewing, naamlik die 

gewone inklusiewe skole in Gauteng (DoE, 2001:5). 

 

1.9.5 Inklusiewe skole / voldiensskole 

 

“Inclusive/full-service schools are first and foremost mainstream 

institutions that provide quality education to all.” (DoE, 2009:7).   
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Inklusiewe skole behoort die hindernisse wat by ’n leerder mag voorkom, 

aan te spreek, te verwyder of te verminder om sodoende te verseker dat 

alle leerders kan leer en tot hul volle potensiaal ontwikkel kan word (DoE, 

2009:9).   

 

Die term hoofstroomskole verwys na alle skole, openbare skole asook 

privaatskole, waar leerders tussen die ouderdom van 6-19, wat as 

“normaal” beskou word, onderrig ontvang (Mabuya, 2003:20).   

 

Vir die doel van hierdie studie sal die hoofstroomskool waar die leerder 

met Downsindroom opgeneem word, beskryf word as ’n gewone inklusiewe 

skool. Daar sal slegs gefokus word op publieke primêre inklusiewe skole in 

Gauteng waarbinne gehalteonderwys vir almal voorsien moet word.  Op 

grond van die begripsomskrywing sal aandag gegee word aan die leerder 

met Downsindroom.  Hindernisse wat in die skole mag voorkom, moet 

aangespreek, verwyder, verminder en oorkom word, sodat hierdie leerder 

met Downsindroom sy/haar volle potensiaal kan ontwikkel. 

 

Daar sal in die studie ook aandag gegee word aan die rol van die spesiale 

skole as hulpbronsentra wat moontlik ’n rol kan speel in die kontinue 

insluiting van leerders met Downsindroom in gewone inklusiewe skole in 

Gauteng. 
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1.9.6 Spesiale skole 

 

Spesiale skole is skole wat toegerus is om gespesialiseerde onderrig op ’n 

voltydse of deeltydse basis te voorsien aan leerders wat hoë 

intensiteitsvlakke van ondersteuning benodig (DoE, 2008:3; DoE, 

2005a:6).     

 

In die SIAS-onderwysdokument (DoE, 2008:1) word die doel van die 

spesiale skole omskryf as “... providing specialised knowledge, support, 

services and equipment to learners with high-level support needs.” 

 

In hierdie studie sal daar na spesiale skole verwys word as skole wat 

spesiaal toegerus is om leerders met intellektuele inperkings soos 

Downsindroom te akkommodeer. 

 

1.9.7 Kontinue  

 

Verskillende woordeboeke (Labuschagne & Eksteen 2010:544; Odendal & 

Gouws 2011:609) omskryf die term kontinue as onafgebroke, 

voortdurend, aaneen en onophoudelik.   

 

Vir die doel van die studie sal die term kontinue gebruik word waar die 

leerder met Downsindroom se volgehoue plasing in ’n gewone inklusiewe 

skool beskryf word.  Dit beteken dat die leerder met Downsindroom in 

die gewone inklusiewe skool aanbly na sy/haar Graad 2-jaar en selfs 

sy/haar skoolloopbaan in die gewone inklusiewe skool voltooi het.       
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1.9.8 Tipiese persoon of tipiese gesin 

 

Die tipiese persoon is die persoon wat in die algemeen as normaal aanvaar 

word.  Tipiese persone is persone wat oor 23 chromosoompare beskik en 

nie Downsindroom het nie.  Dit is persone wat nie enige vorm van gebrek 

het nie en volgens die tipiese of normale ontwikkelingskurwe sal 

ontwikkel of ontwikkel het.     

 

In die woordeboeke (Labuschagne & Eksteen 2010:1313; Odendal & 

Gouws 2011:1181), word die term tipies beskryf as karakteristiek, 

kenmerkend of eienaardig. 

 

Die term tipies sal dus in hierdie studie gebruik word om die persoon te 

beskryf wat nie gestremd is of leerondersteuning benodig nie.  Die 

persoon of leerder wat nie Downsindroom het nie, sal dan omskryf word 

as ’n tipiese persoon of leerder.    

 

Tipies sal ook in die konteks van die gesin gebruik word om die gesin te 

beskryf waar daar nie ’n leerder in die gesin voorkom wat Downsindroom 

of enige ander vorm van leer- of ontwikkelingsondersteuning benodig nie.     

 

1.9.9 Instituutvlak-ondersteuningspan 

 

Die instituutvlak-ondersteuningspan is ’n ondersteuningspan wat op 

skoolvlak as ’n interne skoolkomitee funksioneer.   
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Die primêre funksie van die span is om ondersteuningsdienste aan 

leerders, opvoeders en ook die ouers van leerders wat hindernisse tot 

leer ondervind, te bied.  Die span dien ook as skakel tussen die skool, 

ander ondersteuningsdienste, die distriksgebaseerde ondersteuningspan 

en die gemeenskap (DoE, 2005:34; Du Toit, 2007:10).   

 

In hierdie studie sal daar na die instituutvlak-ondersteuningspanverwys 

word as die span wat ondersteuning aan die leerders met Downsindroom 

in die gewone inklusiewe skool en hul ouers bied.   

 

1.9.10Distriksgebaseerde ondersteuningspan 

 

Die distriksgebaseerde ondersteuningspan is ’n groep professionele 

verteenwoordigers van die Departement van Onderwys wat 

verantwoordelik is vir die bevordering van inklusiewe onderwys deur 

middel van opleiding, kurrikulumontwikkeling, verspreiding van 

hulpbronne, identifisering en opheffing van hindernisse tot leer (DoE, 

2005:21; DoE, 2008:3).   

 

In hierdie studie sal die distriksgebaseerde ondersteuningspan, ná 

assessering van die leerder met Downsindroom, aanbevelings maak ten 

opsigte van die aksieplan vir die opheffing van hindernisse tot leer wat 

die leerder mag ondervind.  Hierdie span sal ook verantwoordelik wees vir 

die ondersoek en aanbevelings vir die verwysing van hierdie leerder na ’n 

spesiale skool, waar nodig.   
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1.10 SAMEVATTING 

 

Hierdie hoofstuk het die rasionaal en die doel van die studie bespreek.  

Daar is inligting verskaf ten opsigte van die probleemstelling, teoretiese 

asook konseptuele raamwerk van die studie.  Sleutelbegrippe en die 

hoofstuk-indeling is ook bekendgestel ten einde die agtergrond vir die 

studie te bied.   

 

In hierdie studie sal daar gebruik gemaak word van ’n kwalitatiewe 

fenomenologiese navorsingsontwerp.  Bronfenbrenner (Bronfenbrenner & 

Morris, 1998:994; Swart & Pettipher, 2011:10) se bio-ekosistemiese 

benaderingsmodel sal dien as teoretiese raamwerk vir hierdie studie en 

daarmee saam sal interpretivistiese asook die konstruktivistiese 

perspektief as vertrekpunt gebruik word.  Aangesien inklusiewe onderwys 

ondersoek word wat op sigself ’n bio-ekosistemiese benadering tot 

onderwys is, sal hierdie studie dan ook vanuit hierdie benadering 

onderneem word. 

 

 

 

 

 

---o0o--- 
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HOOFSTUK 2 

 

INKLUSIEWE ONDERWYS 

 

Through this White Paper, the Government is determined to 

create special needs education as a non-racial and integrated 

component of our education system…                       

Prof. K. Asmal (DoE, 2001:4). 

 

2.1 INLEIDING 

 

In hoofstuk 1, wat as ’n algemene oriëntering gedien het, is die navorsing 

wat in hierdie studie beoog word rakende ouers se rol in die kontinue 

insluiting van leerders met Downsindroom in inklusiewe skole in Gauteng 

bekendgestel.   

 

In aansluiting by hoofstuk 1 waar dit duidelik na vore gekom het dat ’n 

behoefte op die terrein van inklusiewe onderwys bestaan, gaan daar in 

hierdie hoofstuk ’n oorsig gegee word oor inklusiewe onderwys.  Om die 

studie in perspektief te sien is dit nodig om die inklusiewe 

onderwysbeginsel in detail te ondersoek.   

 

Die doel van ’n literatuuroorsig is om die resente staat van kennis oor die 

bepaalde onderwerp van studie te bepaal (Johnson & Christensen, 

2000:41).Dus gee die literatuuroorsig die navorser ’n duidelike beeld van 

die probleem wat aangespreek word (Retief, 2006:87).   
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In hierdie studie kan ’n literatuurstudie van die betekenis van die begrip 

inklusieweonderwys, die wêreldsiening en –tendense, die Suid-Afrikaanse 

interpretasie van inklusiewe onderwys asook die implementering daarvan 

moontlik ’n bydrae lewer tot verdere navorsingrakende die tema.   

 

Daar sal aandag gegee word aan die oorsprong van die inklusiewe 

onderwysbenadering, die paradigmaverskuiwing na inklusiewe onderwys, 

die ontwikkeling van inklusiewe onderwys, die teoretiese raamwerk van 

inklusiewe onderwys en die onderwysdokumente gemoeid met inklusiewe 

onderwys.  Al hierdie aspekte sal ondersoek word met die idee om die 

ouers se rol binne die inklusiewe onderwysstelsel te bepaal.   

 

Die Suid-Afrikaanse inklusiewe onderwysbeleidsdokumente sal in hierdie 

hoofstuk ondersoek word om sodoende die Suid-Afrikaanse siening oor 

inklusiewe onderwys en veral die insluiting van leerders met 

Downsindroom teoreties te belig.  Met hierdie literatuuroorsig sal daar 

nie gepoog word om alle aspekte van inklusiewe onderwys volledig weer te 

gee nie, maar eerder om die navorsingsontwerp te ondersoek binne die 

breë konteks van inklusiewe onderwys.  Sodoende sal daar met hierdie 

literatuuroorsig gepoog word om tot ’n moontlike probleemoplossing vir 

hierdie studie te kom.   

 

Om die onderwyskonteks en in besonder die ouers van kinders met 

Downsindroom se rol vanuit hierdie besondere inklusieweonderwyskonteks 

beter te kan verstaan, sal die insluitingsbeginsel van leerders wat 
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hindernisse tot leer binne die Suid-Afrikaanse inklusiewe onderwysstelsel 

ondervind in hierdie hoofstuk belig word.   

 

Eerstens sal ’n literêreoorsig van die internasionale oorsprong van die 

inklusiewe onderwyskonteks en -benadering gegee word.  Die 

internasionale oorsprong en tendense het daartoe aanleiding gegee dat 

Suid-Afrika die inklusiewe onderwysmodel sedert 2001 formeel hier 

begin implementeer het (DoE, 2001:13).   

 

2.2 DIE BEGRIP INKLUSIEWE ONDERWYS 

 

Inklusiewe onderwys het ’n wye verskeidenheid interpretasies (Swart & 

Pettiphore, 2011:3).  Swart en Pettiphore (2011:3)beskryf inklusiewe 

onderwys as die ontwikkeling van ’n inklusiewe gemeenskap en 

onderwysstelsel wat voorsiening maak vir ’n diverse gemeenskap.   

 

Du Toit (2007:14) beskryf inklusiwiteit as die ontwikkeling van ’n 

inklusiewe gemeenskap en onderwysstelsel wat gebaseer is op ’n 

waardesisteem van diversiteit.  Faktore soos geslag, ras, taal, sosio-

ekonomiese agtergrond, kultuur, onderrigvlak asook gestremdheid word 

nie as uitsluitingskriteria beskou nie.  Inklusiwiteit is die vermoë om 

hindernisse tot leer suksesvol aan te spreek (Bornman & Roos, 2010:6).  

 

Volgens Dyson en Forlin (2009:28) is insluitingnie ’n nuwe idee nie, maar 

kan dit teruggevoer word na die normaliseringsbeweging van die 1990’s.  
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Die term insluiting word gedefinieer as ’n enkele onderwysstelsel wat 

verseker dat alle leerders bemagtig word om in ’n steeds veranderende 

en diverse samelewing ’n sinvolle bydrae te kan lewer (Swart & 

Pettiphore, 2009:6).     

 

Cameron Dugmore het in sy toespraak oor inklusiewe onderwys in die 

Wes-Kaap inklusiewe onderwys as ’n dinamiese kontinue proses met 

toenemende deelname deur alle leerdersbeskryf met die einddoel om te 

verseker dat alle leerders bekwame landsburgers in ’n diverse samelewing 

kan word (Dugmore, 2007).   

 

Vir die doel van hierdie studie sal ons volstaan met die definisie soos 

vervat in Onderwys-witskrif 6 oor spesiale onderwysbehoeftes (DoE, 

2001:15).Inklusiewe onderwysword hieringedefinieer as ’n stelsel wat 

erken dat alle kinders en jeugdiges kan leer, en dat alle kinders en 

jeugdiges ondersteuning nodig het.  Leerders het ook die reg om binne 

hul eie gemeenskappe onderrig te ontvang saam met maats van hul eie 

ouderdom.   

 

2.3 DIE INTERNASIONALE OORSPRONG VAN DIE 

INKLUSIEWE ONDERWYSBEWEGING 

 

Die oorsprong van die inklusiewe onderwysbeweging kan teruggevoer word 

na internasionale menseregtebewegings wat gedurende die twintigste eeu 

ontstaan het.  Hierdie besondere bewegings het ’n invloed op alle 
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wêrelddele, insluitende Suid-Afrika, uitgeoefen (Du Toit, 2007:14).  In 

Suid-Afrika vorm die insluiting van leerders wat hindernisse tot leer 

ondervind, volgens Engelbrecht en Swanepoel (2009:11) deel van die 

globale menseregtebeweging. 

 

Internasionaal het hierdie besondere inklusiewe onderwysbeweging of 

wêreldtendens in Europa na die Tweede Wêreldoorlog as die Human 

Rights and International Disability Awareness Initiative bekendgestaan 

(Walton, 2006:1).  Volgens Mathopa (2007:18) was dit seker een van die 

belangrikste bewegings wat daartoe aanleiding gegee het dat 

onderwysers en navorsers ander metodes begin ondersoek het om die 

moontlike leerders wat hindernisse tot leer ondervind se behoeftes aan 

te spreek.  

 

Volgens Engelbrecht (2009:6) het die idee van normalisering in die 

Westersewêreld al in die vroeë sestigerjare in die Skandinawiese lande 

posgevat alvorens dit gewild geword het in Amerika.  ’n Groep Sweedse 

ouers van kinders met gestremdhede het hulle beywer vir ’n meer normale 

omgewing en onderwys vir hul kinders (Du Toit, 2007:1).   

 

Hul standpunt het tot gevolg gehad dat die begrip normalisering in hul 

land se wetgewing oor die hantering van leerders met gestremdhede 

opgeneem is (Du Toit, 2007:15).  Volgens Engelbrecht (2009:6)kan 

normalisering gedefinieer word as die beskikbaarmaking van geleenthede 

aan alle persone met gestremdhede wat so na as moontlik aan die normale 
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is.  Die begrip normalisering  dui ook op die omgewing wat die minste 

beperkinge of hindernisse op hierdie leerders plaas (Du Toit, 2007:15). 

 

Die sosiale en maatskaplike ongeregtighede wat tydens die Tweede 

Wêreldoorlog plaasgevind het, het die wêreld bewus gemaak van 

ongeregtighede teenoor persone met gestremdhede.  Dit het ’n aantal 

lande gemotiveer om kragte saam te snoer en ’n oplossing vir die probleem 

daar te stel (Mathopa, 2007:18). 

 

In 1990 is ’n wêreldkonferensie deur die United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) oor spesiale 

onderwysbehoeftes in Jomtien, Thailand, gehou.  Daar is die doelwit 

Onderwys vir almal gestel (Departement van BasieseOnderwys, 2010:7).  

Onderwys vir almal stel dit dat:  

 

... every person ─ child, youth and adult ─ shall be able to 

benefit from educational opportunities which would meet 

their basic learning needs (Engelbrecht & Swanepoel, 

2009:11). 

 

In Jomtien is die pad voorberei vir die opvolgkongres oor Special Needs 

in Education: Access and Quality wat in Junie 1994 in Salamanca, Spanje, 

gehou is.  Na afloop van die kongres is ’n algemene verklaring uitgereik 

dat: 
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...all learners with special educational needs must have 

access to regular schools which should accommodate these 

learners with a child-centred pedagogy capable of meeting 

these needs (UNESCO, 1994:8).  

 

Hierdie verklaring het ’n ommekeer in die hantering van leerders wat 

hindernisse tot leer ondervind, gebring.  Die fokus in die onderwys was 

nie meer op die intrinsieke oorsake van hindernisse nie, maar eerder op 

die skool en samelewing wat moet verander om in die leerder wat 

hindernisse tot leer ondervind se behoeftes te voorsien (Du Toit, 

2007:15, Swart & Pettipher, 2011:6).     

 

Daar is op die Salamanca-kongres ’n versoek aan regerings gestel om aan 

die volgende riglyne gehoor te gee.  Die regerings moet toesien dat daar 

hoë prioriteit en begrotings aan onderwys toegeken word.  Daar moet 

verseker word dat die onderwysstelsel so aangepas word dat dit alle 

leerders ongeag hul spesifieke leer- en onderrigbehoeftes kan 

akkommodeer.  Daar word ook versoek dat inklusiewe onderwys by wyse 

van wetgewing aangespreek word en die ontwikkeling van projekte wat die 

samewerking van lande wat reeds inklusiewe onderwys geïmplementeer 

het met mekaar gedeel word.  Daar word in hierdie Salamanca-

versoekskrif (UNESCO, 1994:10) gevra dat aandag geskenk word aan die 

ontwikkeling van tegnieke vir die beplanning, monitering, en evaluering van 

die onderwysvoorsiening aan leerders en volwassenes wat hindernisse tot 

leer ondervind. 
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Suid-Afrika, wat deel vorm van UNESCO, is aangespoor deur die besluite 

en doelwitte wat deur UNESCO daargestel is.Die nodige aanpassings moes 

in Suid-Afrika gemaak word om gehoor te gee aan die Onderwys-vir-

almal-doelwit.  ’n Paradigmaverskuiwing moes plaasvind vanaf die 

medieskliniese onderwysmodel na ’n meer inklusiewe onderwysbenadering 

(DoE, 2001:17). 

 

2.4 PARADIGMAVERSKUIWING NA INKLUSIEWE 

ONDERWYS 

 

Met die skuiwe tussen die twee onderwysbenaderings van die 

medieskliniese onderwysbenadering na die inklusiewe onderwysbenadering 

moes spesifieke aanpassings in die onderwys plaasvind.  Om die insluiting 

van leerders met Downsindroom in gewone inklusiewe skole te begryp, is 

dit belangrik om hierdie paradigmaverskuiwings tussen die twee 

onderwysbenaderings te ondersoek en te begryp.  Deur die 

paradigmaverskuiwing in konteks te sien,sal dit lei tot ’n beter begrip van 

die probleem en so ook die probleemoplossing van hierdie studie.   

 

’n Paradigma is “the way a scientific community views a field of study, and 

specifies legitimate concepts and methods”(Booyse, Le Roux, Seroto 

&Walhuter, 2011:3).  In die Suid-Afrikaanse onderwysstelsel is daar deur 

die jare twee duidelike onderwysstelsels wat loodreg teenoor mekaar 

staan, naamlik die medieskliniese onderwysbenadering en die integrasie- 

of inklusiewe onderwysbenadering. 
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Die begripparadigmaverskuiwing sluit dus aan by die verskuiwing vanuit 

die perspektief van die medieskliniese onderwysperspektief na die 

inklusiewe onderwysperspektief.  Saam met hierdie verskuiwing het daar 

ook verskuiwings in die benadering tot onderwys en klaskamerpraktyke 

plaasgevind.  Alle skole moes die begrip van gelyke onderwys vir almal 

aanvaar en implementeer (Swart & Pettipher, 2011:4). 

 

In die kliniesemodel moes die leerder gehelp word om in die stelsel in te 

pas terwyl daar in die inklusiewemodel meer gefokus word om die 

leerinhoud en die leeromgewing by die leerder se spesifieke behoeftes te 

laat aanpas (Swart & Pettipher, 2011:6). 

 

Hier volg ’ntabilering van die paradigmaverskuiwing wat in Suid-Afrika 

moes plaasvind met die implementering van inklusiewe onderwys en die 

insluiting van leerders met Downsindroom in gewone inklusieweskole.   
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Medieskliniese model  Inklusiwiteit 

• Medieskliniese model gaan 

daaroor dat die leerders moet “inpas” 

binne ’n bepaalde stelsel of by ’n 

bestaande stelsel geïntegreer moet 

word.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Die medieskliniese 

onderwysmodel maak voorsiening dat 

sekere leerders ekstra ondersteuning 

ontvang, sodat hul kan “inpas” in ’n 

“normale” klas.  

 

• Leerders word geassesseer 

deur spesialiste wat hulle diagnoseer en 

tegniese intervensies aanbeveel.  

 

 

• By die medieskliniese 

onderwysmodel word daar gefokus op 

die veranderings wat in die 

• Inklusiwiteit erken en 

respekteer die verskille tussen die 

tipiese leerders en leerders met 

Downsindroom. Dit bou voort op hul 

ooreenkomste om elke leerder tot sy 

volle potensiaal te ontwikkel.  Leerders 

met Downsindroom word in ’n klas met 

tipiese leerders van hul eie ouderdom 

geakkommodeer waar die leerinhoud, 

assesseringstegnieke en 

onderwysmetodes aangepas moet word 

om hierdie leerder se spesifieke 

behoefte te bevredig, sodat optimale 

leer kan plaasvind.  

 

• Inklusiwiteit handel oor die 

ondersteuning van alle leerders, 

opvoeders en die stelsel as ’n geheel wat 

aangepas moet word om in die leerders 

se spesifieke behoeftes te voorsien.  

 

• Die fokus is op leer en onderrig 

van die ontwikkeling van goeie 

onderrigstrategieë wat tot voordeel van 

alle leerders strek.  

 
• Inklusiwiteit fokus op die 

oorbrugging van die 

onderrigshindernisse wat verhoed dat 

die leerders met Downsindroom hul volle 
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leerdersmoet plaasvind, sodat hulle 

binne die stelsel kan “inpas”.  Die fokus 

is dus op die leerders en hul probleme.  

 

potensiaal bereik.  Die klem val op die 

aanpassing van die onderwysstelsel en 

die ondersteuningstelsels wat in die klas 

beskikbaar is om te verseker dat die 

leerders met Downsindroom ook soos 

ander leerders hul volle potensiaal kan 

ontwikkel.   

 

Figuur 2.1Tabel wat die paradigmaverskuiwingvanaf diemedieskliniese onderwysmodel na 

die inklusiewe onderwysmodel 

(DoE, 2001:17) 
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Met die medieskliniese onderwysmodel word die klem geplaas op die 

leerders wat hindernisse tot leer ondervind.  Hierdie leerders moes in die 

stelsel “inpas”.  Die stelsel het dus nie nodig gehad om by die leerders se 

behoeftes aan te pas nie (Du Toit, 2007:15).   

 

In teenstelling met hierdie benadering het inklusiewe onderwys ’n 

paradigmaverskuiwing gebring waar die fokus op die opheffing van 

ekologiese of sistemiese hindernisse is om die hindernisse op te hef wat 

die leerders ondervind (DoE, 2001:17; Du Toit, 2007:15).  Die twee 

benaderings staan dus lynreg teenoor mekaar (Du Toit, 2007:15).   

 

Vanuit bogenoemde is dit duidelik dat hierdie paradigmaverskuiwing in die 

onderwys ook ’n invloed op die denkwyses van onderwysers en navorsers 

sal hê (Swart & Pettipher, 2011:3).  Hierdie studie sal dan vanuit die 

inklusiewe paradigma beskou word.   

 

Die proses van inklusiwiteit in Suid-Afrika is ’n lang proses met ’n 

beraamde doelwit van 2021 wat gestel is vir die daarstel van ’n volledige 

inklusiewe onderwysstelsel (DoE, 2001:43).   

 

Om inklusiewe onderwysvoorsiening aan leerders met Downsindroom in 

Gauteng beter te begryp, is dit belangrik om eers na ’n oorsig van die 

verloop van inklusiewe onderwys in Suid-Afrika te kyk. 
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2.5 INKLUSIEWE ONDERWYS IN SUID-AFRIKA 

 

2.5.1 Die ontwikkeling van inklusiewe onderwys 

 

Voor 1994 was die Departement van Onderwys gefragmenteer en in 18 

sub-departemente verdeel (Mathopa, 2007:18).  Mathopa dui aan dat 

hierdie sub-departemente eers na 1994 geamalgameer het tot ’n enkele 

nasionale onderwysstelsel (Mathopa, 2007:18).  Elke Departement van 

Onderwys het sy eie beleid gehad betreffende die onderrig en leer van 

leerders wat hindernisse tot leer ondervind, en nie al die Departemente 

van Onderwys het voorsiening gemaak vir hierdie leerders nie 

(Engelbrecht & Swanepoel, 2009:10).  Daar was dus ’n diskrepansie in die 

daarstel van onderrigsgeleenthede aan leerders wat spesifieke 

hindernisse tot leer ondervind (Engelbrecht & Swanepoel, 2009:10). 

 

Volgens Engelbrecht en Swanepoel (2009:10) was daar spesiale skole vir 

leerders wat doof, hardhorend, blind, swaksiende en fisiek gestremd was.  

Leerders met epilepsie en serebrale verlamming is in sommige 

Departemente van Onderwys afsonderlik geakkommodeer.  Na ’n 

kommissie van ondersoek is daar spesiale skole vir leerders met minimale 

breindisfunksie (1969), outisme (1971) en verstandelik erge gestremdheid 

(1974) bekendgestel (Engelbrecht & Swanepoel, 2009:10). Hierdie 

spesiale skole vir leerders met verstandelik erge gestremdheid (VEG) het 

as opleidingsentrums bekendgestaan (Engelbrecht & Swanepoel,2009:10).  
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Dit is dan ook in hierdie skole waar leerders met Downsindroom 

geakkommodeer is.   

 

Leerders wat verstandelik erg gestremd is, is die leerders wat ’n 

intelligensie kwosiënt (IK) van 20-25 tot 35-40 het (First & Tasman, 

2004:62; Kaplan et al., 2007:1162). 

 

Leerders met Downsindroom het in hierdie kategorie geval.  Die 

onderskeid en kategorisering van die leerders is nie net op grond van hul 

gestremdheid gedoen nie, maar ook volgens hul ras en kultuurgroep 

(Engelbrecht & Swanepoel, 2009:10).       

 

Die minister van onderwys het in Oktober 1996 ’n ondersoek geloods na 

die onderwysvoorsiening en die ondersteuningsdienste wat beskikbaar was 

vir leerders wat hindernisse tot leer ondervind (DoE, 2001:4, 2003:5).  

Daar is in die ondersoek bevind dat hierdie dienste nie beskikbaar was vir 

’n groot hoeveelheid leerders wat dit benodig het nie.  Daar was net ’n 

paar spesiale skole en slegs 20% van alle leerders wat ondersteuning 

benodig het, het toegang gehad tot spesiale skole en programme.   

 

Die ondersoek het verder getoon dat daar in 2001 ongeveer 260 000 tot 

280 000 leerders met die een of ander vorm van gestremdheid was (DoE, 

2001:4).  Hierdie leerders is uit die stelsel uitgesluit of het by gebrek 

aan enige ander opsie in hoofstroomskole beland waar hulle volgens die 

medieskliniese benadering onderrig ontvang het (DoE, 2003:9).   
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Om die inklusiewe onderwysproses in Suid-Afrika te belig en ook om die 

hindernisse wat tans in die onderwysstelsel bestaan beter te begryp, is 

dit van belang om eers die medieskliniese model van onderwys te 

ondersoek.   

 

2.5.2 Die medieskliniese benadering 

 

In die tydperk voor 1994 was die medieskliniese benadering tot die leer 

en onderrig van leerders met spesiale onderwysbehoeftes op die 

voorgrond (Engelbrecht, 2009:5).   

 

Met hierdie medieskliniesebenadering was die “vroeëre beleid om 

leerders met spesiale onderwysbehoeftes so gou moontlik te identifiseer 

en na ’n spesiale klas of skool oor te plaas” (Engelbrecht, 2009:5).  

Daardeur is gepoog om hierdie leerders wat hindernisse tot leer 

ondervind, te ondersteun om sodoende in die stelsel in te pas eerder as 

om die skool en kurrikulum by die leerder se spesifieke behoeftes te laat 

aanpas (Engelbrecht, 2009:5; Mabuya, 2003:5).  In die spreektaal het 

hierdie benadering bekend geraak as die “within-child”-model of die 

“find-what’s-wrong-and-cure-it”-model (Engelbrecht, 2009:5).          

 

Hierdie medieskliniese model het gefokus op die probleem wat in die 

leerder gesetel is en dit het daartoe aanleiding gegee dat die leerders 

met byvoorbeeld Downsindroom uitgesluit is uit hoofstroomskole.   
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Daar was ’n aantal faktore wat bygedra het tot hierdie leerders se 

uitsluiting uit hoofstroomskole.  Abdol (2006:32) het die volgende 

faktore in sy studie oor die insluiting van leerders met serebrale 

verlamming geïdentifiseer wat negatief ingewerk het op die skolastiese 

vordering van hierdie leerders wat hindernisse tot leer binne die 

medieskliniese model van onderrigondervind het.  Die navorsingsresultate 

uit Abdol se studie is relevant tot hierdie studie, aangesien albei hierdie 

studies handel oor leerders wat intrinsieke hindernisse het en 

soortgelyke hindernisse tot leer ondervind.   

 

’n Intrinsieke hindernis is ’n hindernis wat binne die leerder gesetel is, 

byvoorbeeld Downsindroom (Jooste & Jooste, 2011:384) waar 

ekstrinsieke hindernisse, weer die hindernisse in die leerders se 

omgewing beskryf (Mwamwenda, 2004:334).   Downsindroom is ’n 

hindernis waar die hoofoorsaak van die hindernis die 

chromosoomabnormaliteit in die leerders self is.  Daarom staan dit as ’n 

intrinsieke hindernis bekend (First & Tasman, 2004:71-72; Jooste & 

Jooste, 2011:383; Mohammed & Carmela in Carson, 2007:78).       

 

Volgens Abdol (2006:32) het die onbuigsaamheid van die kurrikulum voor 

1994 veroorsaak dat ’n leerder jaar na jaar druip.  Die ontoeganklike en 

onveilige onderrigomgewing waarbinne leerders wat hindernisse tot leer 

ondervind, onderrig moes word, was faktore wat hul vordering geïnhibeer 

het (Abdol, 2006:32).  Abdol beweer voorts dat die 

ondersteuningsdienste wat beskikbaar was, ontoepaslik en onvoldoende 
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was en dat dit nie aan die spesifieke behoeftes van hierdie leerders kon 

voldoen nie.   

 

Onderwysers wat nie die nodige opleiding en ondersteuning ontvang het 

nie, het nie die kennis en vaardighede gehad om hierdie leerders tot hul 

volle potensiaal te ontwikkel nie (Abdol, 2006:32).  Abdol het verder in sy 

studie bepaal dat hierdie leerders se ouers onbetrokke was. Die ouers 

wat wel betrokke was by hul kinders, het nie erkenning gekry vir dit wat 

hul doen nie (Abdol, 2006:32).  Al hierdie faktore het daartoe aanleiding 

gegee dat leerders wat hindernisse tot leer ondervind en leerders met 

Downsindroom geëtiketteer, gestigmatiseer en gekategoriseer is.   

 

Hierdie etikettering het ’n negatiewe uitwerking op die leerders se 

selfbeeld gehad (Engelbrecht & Swanepoel, 2009:10).  Dit het dus ’n 

direkte invloed op hul akademiese vordering gehad en daarmee saam 

hierdie leerders se kontinue insluiting in skole.   

 

Die medieskliniesebenadering verteenwoordig ’n denkrigting wat direk 

teenstrydig is met die bio-ekosistemiese benaderingsmodel.Daarmee 

saam inklusiewe onderwys wat dit opgevolg het.   

 

2.5.3 Die bio-ekosistemiesebenaderingsmodel 

 

Bronfenbrenner se bio-ekosistemiesebenaderingsmodel lê klem op die 

interaksie tussen die kind se ontwikkeling en die sosiale konteks 

waarbinne hy of sy grootword.  Bronfenbrenner het hierdie komplekse 
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model ontwikkel waardeur die verskillende invloede, direk asook indirek, 

op die kind se lewe gedemonstreer kan word (Bronfenbrenner & Morris, 

1998:994; Swart & Pettipher, 2011:10).   

 

Hierdie verskillende vlakke en stelsels in die hele sosiale konteks behoort 

geanaliseer en sistematies gesintetiseer te word om die invloed van die 

samelewing en die skool te bepaal op die leerder wat hindernisse tot leer 

ondervind.  Dit sluit leerders met Downsindroom in (Engelbrecht, 

2005:4).   

 

Die volgende diagram illustreer die bio-ekosistemiesebenaderingsmodel 

en toon die ekologiese wisselwerkings tussen die belangrikste stelsels 

aan. 
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Figuur 2.2 Diagram van bio-ekosistemiesebenaderingsmodel met  

van die belangrikste stelsels wat van toepassing is op hierdie studie 

(aangepas uit Smith& Pettipher, 2011:11) 
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Hierdie bio-ekosistemiesebenaderingsmodel beskryf die direkte asook 

die indirekte invloede op die kind se lewe deur te verwys na die 

verskillende kontekstuele vlakke wat ’n rol in die kind se ontwikkeling 

speel.  Hierdie verskillende stelsels sluit ’n groot aantal stelsels in, maar 

vir die doel van hierdie studie sal daar slegs gefokus word op die volgende 

stelsels wat van toepassing is op leerders met Downsindroom: die 

mikrostelsel; die mesostelsel en die makrostelsel. 

 

(1) Mikrostelsels 

 

Die mikrostelsels omskryf die stelsels en persone wat direk op ’n 

daaglikse basis met die kind te doen het.  Dit sluit die gesin, die skool en 

die maats asook hul invloed op mekaar in (Bronfenbrenner & Morris, 

1998:994; Smith& Pettipher, 2011:11).  Die kwaliteit van hierdie stelsel 

word bepaal deur die mate waarin die stelsel ’n volhoubare en positiewe 

rol vertolk in die speel, werk en leef van die leerder of individu (Alant 

&Harty, 2011:80).  Die leerder met Downsindroom is baie afhanklik van 

hierdie mikrostelsel vir sy/haar optimale vordering.  Hierdie studie stel 

belang daarin of die ouers wat dan in die spesifieke stelsel teenwoordig 

is, die leerder met Downsindroom se kontinue insluiting kan beïnvloed. 

 

(2) Mesostelsels 

 

Die mesostelsels omskryf die invloed wat die verskillende mikrostelsels 

op mekaar het.  Smith en Pettipher (2011:11) noem dat die implementering 

van inklusiewe onderwys, nie moontlik is sonder om aandag aan spesifiek 
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die mesostelsels soos die skool-gesin-verhouding te gee nie.  Die leerders 

met Downsindroom het daagliks die ouers en die skool asook die hele 

gemeenskap se samewerking nodig om optimale leer en ontwikkeling by 

hierdie leerders te bewerkstellig (DoE, 2007:23).   

 

(3) Eksostelsels 

 

In die eksostelsels word die invloed van die omgewingsfaktore ondersoek.  

Hierdie faktore het wel ’n invloed op die kind, maar die kind het nie ’n 

direkte invloed op die eksostelsels nie.  Hier word byvoorbeeld ondersoek 

ingestel na die invloed van die ouers se werksplek en ook verskillende 

sportorganisasies se invloed op die leerders met Downsindroom (Alant 

&Harty, 2011:80; Bronfenbrenner & Morris, 1998:994; Smith& Pettipher, 

2011:11). 

 

(4) Makrostelsels 

 

Makrostelsels is die kulturele en subkulturele invloede op die kind (Alant 

&Harty, 2011:81; Bronfenbrenner & Morris, 1998:994).  Dit is hierdie 

stelsels waar die Afrika-kulture ter sprake kom.  Vroeër is babas met 

Downsindroom en ook ander vorme van gestremdhede direk na 

geboortedoodgemaak of in isolasie gehou, veral in sommige Afrika-

kulture (Mathopa, 2007:22).  Onder hierdie makrostelsels sal die invloed 

van inklusiewe onderwys op die leerders met Downsindroom ondersoek 

word.   
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Hierdie bio-ekosistemiesebenaderingsmodel toon aan dat die leerders 

met Downsindroom, soos enige ander leerders, deel uitmaak van die 

groter samelewing en die kontekstuele faktore kan nie apart gesien word 

van inklusiewe onderwys nie (Bronfenbrenner & Morris, 1998:994; 

Smith&Pettipher, 2011:11).  Die inklusiewe onderwysstelsel omsluit dus 

die volle sosiale konteks met die verskillende stelsels waarbinne alle 

betrokkenes saam verantwoordelikheid vir effektiewe onderrig en leer 

aanvaar (Du Toit, 2007:22).   

 

Die inklusiewe onderwysbenadering is spesifiek daarop gemik om die 

leerders wat hindernisse tot leer en met Downsindroom binne die bio-

ekosistemiese benaderingsmodel te beskou en hul behoeftes 

dienooreenkomstig aan te spreek (Du Toit, 2007:22; Engelbrecht, 

2005:4).  

 

2.5.4 Teoretiese raamwerk 

 

’nTeoretiese raamwerkis ’n stelsel van idees, afleidings en konsepte wat 

op so ’n wysegeorden word dat dit lig werp op die wêreld om ons, onsself 

of ’n enkele aspek van die realiteit.  Die voordeel van hierdie teoretiese 

raamwerke is dat dit grense daarstel waarbinne ’n spesifieke aspek 

ondersoek kan word (Swart & Pettipher, 2011:9).    

 

Die teoretiese raamwerk wat in hierdie studie gebruik word, is gebaseer 

op die bio-ekosistemiese benaderingsmodel wat deur Bronfenbrenner 
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bekendgestel is en waarop die inklusiewe onderwysbenadering gebaseer 

is.   

 

2.5.5 Inklusiewe onderwysbenadering 

 

By die inklusiewe onderwysbenadering word daar in besonder gelet op die 

leerders se ekologiese konteks asook die invloed wat die konteks op die 

leerder en sy/haar vordering het (Du Toit, 2007:15).  Die fokus is dus nie 

meer net op die intrinsieke oorsake van die leerder se gestremdheid nie, 

maar eerder op die skool en die samelewing wat moet verander om by die 

leerders wat hindernisse tot leer ondervind se spesifieke behoeftes aan 

te pas (DoE, 2008:5; Du Toit, 2007:15; Swart & Pettipher, 2011:6).   

 

Die klem het veral verskuif na die moontlikhede of potensiaal van die 

leerders en om elke unieke leerder te aanvaar net soos wat hy/sy is.  In 

inklusiewe onderwys word daar nou nie meer gefokus op die leerders se 

swakhede nie, maar hul sterk eienskappe.  Dit word so uitgebou dat elke 

leerder tot sy/haar volle potensiaal ontwikkel kan wordom ’n beduidende 

rol in die samelewing te kan vervul (DoE, 2002:4; Engelbrecht & 

Swanepoel, 2009:24).  

 

Wessels (1997:2) wys daarop dat daar reeds in 1969 in die Murray–

verslag melding gemaak word van die moontlike onderrig van leerders wat 

hindernisse tot leer ondervind in gewone skole.  Volgens Wessels is daar 

na vele konsultasies met nasionale en internasionale kundiges op die 

gebied van inklusiewe onderwys besluit om die ou medieskliniese 
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benadering van onderwys te vervang met ’n geïntegreerde en unitêre 

inklusiewe onderwysstelsel.   

 

Met die oorskakeling na ’n nuwe demokratiese Suid-Afrika in 1994 is daar 

deur die nuwe demokratieseregering onderneem om ’n inklusiewe 

onderwysstelsel in Suid-Afrika daar te stel (DoE, 2001:6; Engelbrecht, 

2005:15).  Dit beteken dat alle leerders uiteindelik in hoofstroomskole 

onderrig gaan word deur ’n gestandaardiseerde uitkomsgebaseerde 

kurrikulum (Gauteng DoE,ongedateerd:2).  

 

Inclusion is defined as a shared value which promotes a 

single system of education dedicated to ensuring that all 

learners are empowered to become caring, competent 

and contributing citizens in an inclusive, changing and 

diverse society (Engelbrecht, 2009:6). 

 

Die inklusieweonderwysprogram het reeds in 1998 in Gauteng begin.  

Distrik D2, nou deel van D4 (Tshwane-Suid), was deel van die 

viernasienavorsingsprojek Developing Sustainable Inclusive Education 

Policy and Practice wat onder die sambreel van die UNESCO-program 

Inclusive School and Supportive Communities geval het (Gauteng DoE, 

2002:3).  

 

Die Onderwys-witskrif en die Skolewet word beskou as die twee 

beleidsdokumente wat die basis gevorm het vir die paradigmaverskuiwing 

na inklusiewe onderwys in Suid-Afrika (Du Toit, 2007:17).  
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Die inklusieweonderwysstelsel gee almal gelyke reg tot onderwys in Suid-

Afrika.  In 1999, met die verskyning van die Consultative Paper No 1 on 

Special Education (DoE, 1999) en later in Onderwys-witskrif6 (DoE, 

2001), is spesifieke riglyne vir die implementering van inklusiewe 

onderwys daargestel.  

 

2.6 ONDERWYS-WITSKRIF 6 OOR SPESIALE 

ONDERWYSBEHOEFTES 

 

Die Onderwys-witskrif (DoE, 2001:5) het ten doel om alle leerders 

ongeag geloof, kultuur, geslag, gestremdheid of moontlike hindernisse wat 

hulle mag ondervind, binne hul eie gemeenskap tot hul volle potensiaal te 

ontwikkel.  

 

Inklusiewe onderwys word in die Onderwys-witskrif (DoE, 2001) 

gedefinieer as ’n stelsel wat erken dat alle kinders en jeugdiges kan leer, 

en dat alle kinders en jeugdiges ondersteuning nodig het.  Daar word ook 

aanvaar dat alle leerders in sommige opsigte verskillend is en verskillende 

leerbehoeftes het wat ewe belangrikis.   

 

Daar behoort dus strukture, stelsels en leermetodes geskep te word 

sodat daar vir elke leerder se spesifieke leerbehoefte voorsiening 

gemaak kan word (DoE, 2001:15; Gauteng DoE, 2002:6, 17; Engelbrecht & 

Swanepoel, 2009:24).  Daar behoort erkenning en respek te wees vir die 
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feit dat verskille by leerders op grond van ouderdom, geslag, etnisiteit, 

taal, klas, gestremdheid en HIV-status wel voorkom (DoE, 2001:15).    

Om ’n inklusieweonderwysstelsel moontlik te maak stel die Onderwys-

witskrifvoor dat daar sekere veranderinge en aanpassings ten opsigte van 

die kurrikulum en assessering gemaak behoort te word (DoE, 2001:15).  

Veranderinge sluit in die oorskakeling van die tradisionele na ’n 

uitkomsgebaseerde kurrikulum en van ’n eksklusiewe na ’n inklusiewe 

onderwysstelsel (Swart & Pettipher, 2011:10). 

 

Die leeruitkomste, soos daargestel deur die Nasionale 

Kurrikulumverklaring (NKV), word afgewentel tot op ’n laer graad en die 

assesseringstandaarde en -metodes word aangepas sodat dit vir die 

betrokke leerders wat hindernisse tot leer ondervind, bereikbaar kan 

wees (Engelbrecht & Swanepoel, 2009:10). 

 

Dit is slegs die inhoudelike wat verander; die vakke bly 

dieselfde.Aanpassingsaan die kurrikulum kan gemaak word om die 

leerinhoud bereikbaarder te maak vir hierdie spesifieke leerders met 

Downsindroom.  Aanpassingsvind plaas wanneer daar veranderinge 

aangebring word aan dit wat die leerder behoort te leer en demonstreer 

(Engelbrecht & Swanepoel, 2009:10).  Dit kan byvoorbeeld gedoen word 

deur die werk dieselfde te hou, maar die aktiwiteite wat die leerders 

moet doen, te verminder of kerngedagtes in die werk kan in verskillende 

kleure uitgelig word (Engelbrecht & Swanepoel, 2009:10).   
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Aanpassings in die onderwysstelsel sluit in dat aanvaar word dat onderrig 

nie net in die skool plaasvind nie, maar ook in die gemeenskap en ouerhuis 

asook dat die onderwyser nie alleen verantwoordelik gehou kan word vir 

die onderrig van die leerders nie (DoE, 2001:22; Kochlar,West, & 

Taymans, 2000:20).  Ouers is dus medeverantwoordelik vir die onderrig 

en leer van hul kinders (Alant & Harty, 2011:48; DoE, 2008:95).  

 

Ramjas (2007:43) is ’n ouer van ’n leerder met Downsindroom wat in ’n 

gewone inklusiewe skool ingesluit is.  Sy noem spesifiek in die artikel oor 

haar kind. dat “parents need to realize that they will have to work hard 

and form part of their child’s education”.  Ouers word gesien as kundiges 

op die terrein van hul kinders se opvoeding en leer (DoE, 2001:34; Du 

Toit, 2007:16; Swart & Pettipher, 2011:19).   

 

In 2008 verskyn die SIAS-onderwysdokument waarin inklusiewe 

onderwys duidelik omskryf word as ’n proses van sifting, identifisering, 

assessering en ondersteuning aan leerders wat hindernisse tot leer 

ondervind.  In die volgende afdeling sal daar gekyk word na hierdie 

onderwysdokument, asook die fases waarin hierdie SIAS-proses verdeel 

word ten einde te bepaal wat die Departement van Onderwys se siening 

oor die insluiting van leerders met Downsindroom in hoofstroomskole is.   
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2.7 DIE SIAS-ONDERWYSDOKUMENT 

 

Insluiting word in die SIAS-onderwysdokumentomskryf as ’n stelsel wat 

in fases verdeel word (DoE, 2008).  Hierdie onderwysdokument beskryf 

hoe leerders vroeg geïdentifiseer behoort te word asook die vlakke van 

ondersteuning aan leerders wat hoë ondersteuningsvlakke benodig (DoE, 

2008:22).     

 

Leerders met Downsindroom moet dus vroeg geïdentifiseeren die 

spesifieke vlak van ondersteuning wat hulle benodig, behoort bepaal te 

word om hul optimale vordering te verseker en te verseker dat die 

leerders nie verdere hindernisse tot leer ontwikkel nie (DoE, 2008:22). 

 

Volgens die SIAS-onderwysdokumentgeskied ondersteuning aan leerders 

wat hindernisse tot leer ondervind volgens ‘n bepaalde proses (DoE, 

2008:22).  Hierdie proses word in vier fases verdeel.   

 

2.7.1 Fases waarin die SIAS-onderwysdokument se proses verdeel 

word 

 

In die eerste fase word agtergrondinligting oor die leerders se behoeftes, 

talente en aspirasies deur die skool en onderwysers ingewin.  Dit is reeds 

in hierdie fase dat direk met die leerder met Downsindroom se ouers in 

gesprek getree word om vas te stel wat hul verwagtinge vir hul kind met 

Downsindroom is.In die tweede fasevan die proses word die hindernisse 
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wat die leerder tot leer ondervind, geïdentifiseer.  Die vlak, aard en 

intensiteit van ondersteuning wat die leerder met Downsindroom benodig, 

word in die derde fase geassesseer en ondersoek.  Die vierdefasesal die 

aksieplan of individuele ondersteuningsplan insluit wat die ekstra 

ondersteuning bevat wat die leerder met Downsindroom in die leer- en 

ontwikkelingsproses benodig (DoE, 2008:64; Engelbrecht & Swanepoel, 

2009:7).   

 

Vanuit hierdie bevindings wat tydens die ondersoek en assessering in 

Fase 3 plaasgevind het en ná konsultasie met die 

distriksgebaseerdeondersteuningspan in samewerking met die 

instituutvlak-ondersteuningspan, ouers en onderwysers kan bepaalde 

aanbevelings gemaak word ten opsigte van ’n aksieplan om leerders met 

Downsindroom se hindernisse tot leer op te hef (DoE, 2008:64).   

 

Hierdie spanne bestaan uit verteenwoordigers van die Departement van 

Onderwys, die skool se ondersteuningspan, leerders met Downsindroom se 

ouers en onderwysers, asook enige ander persoon betrokke by hierdie 

leerders.   

 

Om die vlak van ondersteuning te bepaal wat hierdie leerders benodig, 

word ’n in-diepte assessering gedoen van die hoeveelheid ondersteuning 

wat die leerders benodig.  Die inpak wat die leerders op die skool en die 

onderwysers sal hê word geassesseer met inagneming van die kapasiteit 

van die ondersteuning wat reeds in die skool beskikbaar is.  Hierdie span 

ondersoek die toeganklikheid van ekstra gespesialiseerde programme.  
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Die bestaande hulpbronne in die gemeenskap word geïdentifiseer en hul 

aanwending word ondersoek met die oog op ondersteuning aan hierdie 

leerders wat hindernisse tot leer ondervind of aan die leerders met 

Downsindroom (DoE, 2008:64).  Die SIAS-onderwysdokument verwys 

voorts na die graad of vlakke van ondersteuning wat leerders benodig 

(DoE, 2008:65). 

 

2.7.2 Ondersteuningsvlakke  

 

Ondersteuningsvlakkeverwys na die hoeveelheid en intensiteit van 

ondersteuning wat elke leerder nodig het en behoort te ontvang om 

hom/haar tot sy/haar volle potensiaal te laat ontwikkel.  

 
Vlakke  Vlakke van ondersteuning 

deur die leerder benodig 

Sones van 

ondersteuning aan 

leerder 

Aangewese 

instansies waar 

leerder toegang het 

tot die nodige leer 

en ondersteuning 

1-3 

 

 

4 

 

 

5 

Lae tot matige vlakke van 

ondersteuning 

 

Intensiewe ondersteuning 

 

 

Baie intensiewe 

ondersteuning 

Lae tot matige 

 

 

Hoë 

 

 

Baie hoë 

Gewone skole 

 

 

Gewone of 

voldiensskole 

 

Gewone of voldiens-

of spesiale skole / 

hulpbronsentrums 

Figuur 2.3Diagram van vlakke en intensiteit van ondersteuning  

(DoE, 2008:65; Du Toit, 2007:21) 
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In bogenoemde diagram word die ondersteuning wat aan die leerders wat 

hindernisse tot leer ondervind in vyf intensiteitsvlakke verdeel.  Die 

intensiteitsvlakke van die ondersteuning word in drie sones verdeel om te 

bepaal hoe intensief die ondersteuning aan die leerders behoort te wees.  

Daar word in bogenoemde diagram aanbevelings gemaak vir ’n moontlike 

skoolplasing vir die leerders.  Die finale besluit vir die plasing van die 

leerder berus by die ouers (DoE, 2001, 2008; Du Toit, 2007:16; Swart & 

Pettipher, 2011:19). 

 

Aangesien ouers ’n integrale rol in hierdie SIAS-proses speel, kan hulle 

nou ’n ingeligte besluit neem oor waar en binne watter program hul 

kinders onderrig moet word (DoE, 2008:9 & 23; Mostert, 2007:41).  

Ouers van kinders met Downsindroom kan nou besluit om hul kinders in 

gewone inklusieweskole te plaas, tussen maats van hul eie ouderdom en 

waar die kurrikulum so aangepas word dat die leeruitkomste en 

assesseringstandaarde vir hul kinders bereikbaar is (Mostert, 2007:41).   

 

Hierdie aanpassings of veranderinge word modifikasie genoem.  Die 

modifikasies wat aan die kurrikulum aangebring word om hierdie leerders 

te akkommodeer, word akkommodasie genoem.  Akkommodasie sluit in dat 

die leerders ekstra tyd gegun word om die aktiwiteite te voltooi of dat 

hulle die vraestelle mondeling kan beantwoord (Engelbrecht & Swanepoel, 

2009:12). 

 

As alternatief kan die ouers besluit dat dit in die kind se belang is om 

eerder in ’n spesiale skool onderrig te ontvang waar die kurrikulum en 
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assesseringstandaarde en -metodes soortgelyk aangepas en die leerder 

tot sy/haar volle potensiaal ontwikkel word (DoE, 2008:95). 

 

Die SIAS-onderwysdokument verwys daarna dat leerders wat hoë tot 

matige ondersteuningsvlakke benodig na spesiale skole/ hulpbronsentrums 

oorgeplaas mag word, indien hulle nie in die betrokke gewone 

inklusieweskole tot hul volle potensiaal ontwikkel kan word nie.  In die 

SIAS-onderwysdokument word dit baie duidelik gestel dat hierdie besluit 

by die leerders se ouers berus (DoE, 2008:64). 

 
Op vlak vier en vyf van die SIAS-ondersteuningsproses is daar die 

leerders wat intensiewe en baie hoë ondersteuning benodig.  Hierdie 

groep leerders sluit die leerders met Downsindroom in (First & Tasman, 

2004:61; Kaplan, Sadock & Sadock, 2007:1161).   

 

Die aanbevelings vir hierdie leerders se leerinstansie van onderrig is tans 

wyd, maar onderrig aan leerders met Downsindroom het baie verander 

deur die jare (Smit, 2001:2). 

 

2.8 ONDERWYSVOORSIENING AAN LEERDERS MET 

DOWNSINDROOM 

 

Gedurende die negentigerjare is daar uitsonderlike vooruitgang gemaak 

ten opsigte van die onderwysvoorsiening aan leerders met Downsindroom. 

Vir die eerste keer in Suid-Afrika het leerders met Downsindroom 

hoofstroomskole betree om saam met hul portuurgroep onderrig te 
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ontvang.  In 1995 is daar byvoorbeeld voorsiening by die Laerskool Oost-

Eind in Pretoria gemaak vir ’n groepie leerders met Downsindroom in hul 

afsonderlike klas, maar as deel van die skool (Smit, 2001:2).  

 

Suid-Afrika staan reeds vanaf 2001 amptelik met die verskyning van die 

Onderwys-witskrif binne die inklusiewe onderwysstelsel.  Waar daar in 

1969 in die Murray–verslag (Wessels, 1997:2) slegs verwys is na die 

moontlikheid van ’n inklusiewe onderwysstelsel, is dit tans ’n realiteit 

(DoE, 2001; 2008).  Daar is reeds beleidsdokumente in plek om struktuur 

te gee aan ’n werkbare inklusiewe onderwysstelsel (DoE, 2001:5; 

2008:22).  Leerders met Downsindroom is tans landswyd ingesluit in 

gewone inklusieweskole en klasse (Ramjas, 2007:43; Smit, 2001:2; 

Schoeman, 2007:29).Daar is ’n groot hoeveelheid leerders met 

Downsindroom wat in spesiale skole ingesluit is (Via Nova Skool, 2011).  

Ouers het die keuse van waar hulle verkies hul kind met Downsindroom 

onderrig moet ontvang (DoE, 2007:22).  Ouers het drie opsies waar hul 

kind met Downsindroom onderrig kan ontvang (DoE, 2001:22; 2001:55; 

2003:9; 2009:21).   

 

2.9 KEUSE VAN INKLUSIEWE SKOOLPLASING VIR 

LEERDERS MET DOWNSINDROOM 

 

Die Onderwys-witskrif (DoE, 2001) wys daarop dat spesiale skole 

oorgeskakel gaan word in hulpbronsentrums om die onderwysers by die 

hoofstroom- en voldiensskole te kan ondersteun en hulpbronne aan hulle 
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te voorsien.  Daar word ook in hierdie dokumentgestipuleer dat die 

leerders wat hindernisse tot leer ondervind binne hul eie gemeenskappe 

en in gewone inklusieweklasse saam met maats van hul eie ouderdom 

geakkommodeer behoort te word (DoE, 2001:5; 2001:55).   

 

2.9.1 Hoofstroomskole 

 

Die term hoofstroomskole verwys na alle skole, staat- asook privaatskole, 

waar leerders onderrig tussen die ouderdomme van 6-19, wat as tipies 

beskou word, ontvang (Mabuya, 2003:20).  Du Toit (2007:10) beskryf 

hoofstroomskole as die skole wat alle leerders ongeag hul hindernisse 

ooreenkomstig ’n vasgestelde kurrikulumhuisves, onderrig en leer.   

 

2.9.2  Inklusiewe/voldiensskole 

 

Vir die doel van hierdie studie sal die inklusieweskool waar die leerders 

met Downsindroom opgeneem is, beskryf word as ’n gewone 

inklusieweskool. 

 

Inklusiewe/voldiensskole is gewone skole wat spesiaal toegerus word om 

die nodige ondersteuning binne ’n inklusiewe omgewing aan alle leerders te 

bied, insluitende die leerders wat hindernisse tot leer ondervind (DoE, 

2008:3; 2009:7).   

 

Hierdie skole maak voorsiening vir leerders wat matige tot hoë 

intensiteitsvlakke van ondersteuning benodig.  Dus, leerders wat hoë 
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intensiteitsvlakke van ondersteuning benodig, sal hier saam met die 

leerders wat gemiddelde mate van ondersteuning benodig, oftewel tipiese 

leerders, geakkommodeer word en die nodige ondersteuning ontvang (DoE, 

2009:7; Engelbrecht, 2005:56).  Hierdie inklusieweskole ontvang 

ondersteuning van spesiale skole en hulpbronsentrums om optimale 

ondersteuning aan die leerders te bied wat hindernisse tot leer ondervind 

(DoE, 2003:10; 2009:43). 

 

By die gewone inklusieweskool word ’n kultuur van samehorigheid gekweek 

waar die leerders, personeel en gesin’n gevoel van waardigheid in die 

leergemeenskap beleef (DoE, 2009:7).   

 

2.9.3 Spesiale skole / hulpbronsentrums 

 

Die Departement van Onderwys rig ’n versoek aan spesiale skole “not to 

accommodate learners who require much less support and should ideally 

be in mainstream classes” (DoE, 2003:9).Spesiale skole is dus so toegerus 

dat hulle ondersteuning kan bied aan leerders wat hoë en baie hoë 

intensiteitsvlakke van ondersteuning benodig.  Hierdie ondersteuning kan 

op ’n voltydse of deeltydse grondslag aan die leerders voorsien word 

(DoE, 2008:3).   

 

Die spesiale skole sal so uitgebrei word dat hulle ook dienste aan die 

omliggende inklusiewe en hoofstroomskole kan voorsien (DoE, 2003:9; 

2008:5).  Die personeel van die spesiale skole sal derhalwe aangewend kan 

word as deel van die distriksgebaseerde ondersteuningspan waar 
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hulleopleiding en ondersteuning aan die ouers en onderwysers binne die 

distrik kan bied (DoE, 2003:9; Engelbrecht, 2005:56).   

 

2.10 SKOOLVERLATERS 

 

Alhoewel daar ’n groot aantal leerders is wat by hierdie skole 

ondersteuning ontvang, is daar ook ‘n aantal leerders wat die sisteem 

verlaat.   

 

Die Onderwysjaarverslag van 2007/2008(Gauteng DoE, 2007/2008:24) 

maak bekend dat daar gedurende hierdie tydperk vier nuwe onafhanklike 

spesiale skole en een nuwe departementele spesiale skool in Gauteng in 

werking gestel is.  Daar was ook ’n gemiddelde groei van 5% in die spesiale 

skoolsektor in die boekjaar vir 2007/2008 (Gauteng DoE, 

2007/2008:29).  Volgens hierdie verslag (2007/2008:92) is daar slegs 

0.2% leerders in hoofstroomskole wat spesiale onderwysbehoeftes 

benodig en die aantal leerders wat in spesiale skole opgeneem word, neem 

jaarliks toe (Gauteng DoE, 2007/2008:96).  

 

Daar bestaan geen statistiek van leerders wat uit hoofstroom- of 

inklusieweskole na spesiale skole oorbeweeg, of leerders wat van buite die 

skoolstelsel in spesiale skole opgeneem wordnie.  Die aantal leerders wat 

in spesiale skole opgeneem word, neem wel toe (Via Nova 2011).  Dit blyk 

wel die ouers se besluit te wees (DoE, 2008:95; Mostert, 2007:41).    
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Figuur 2.4Histogram van leerders wat die skool verlaat  

(Gauteng DoE, 2007/2008:31) 

 

Die Departement van Onderwys (2011:14) maak ook gebruik van 

bogenoemde statistiek, aangesien daar blykbaar nie meer resente 

statistiek beskikbaar is nie.  Die Departement van Onderwys verskaf 

redes vir hierdie leerders wat skool verlaat.  Een van die redes is dat 

5.1% van hierdie leerders gestremd is en nie skool kan bywoon nie.  Van 

hierdie leerders is 6.8% van mening dat hulle nie meer voordeel uit 

skoolopleiding kan trek nie (DoE, 2011:14).  Daar is ook geen statistiek 

beskikbaar van hierdie leerders nadat hul die skoolstelsel verlaat het nie.  

Daar is ook geen statistiek om te staaf dat hierdie leerders wel onderrig 

ontvang en of hulle wel in spesiale skole opgeneem word nie (Von 

Oosterhum, 2009).  
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Daar sal in die studie ingedagte gehou word dat dit nie moontlik is om alle 

leerders met Downsindroom in gewone inklusiewe skole in te sluit nie.  

Daar sal altyd leerders wees wat baie hoë intensiteitsvlakke van 

ondersteuning en individuele aandag nodig het (Mathopa, 2007:17).   

 

Hierdie leerders sal ondersteunend in spesiale skole geakkommodeer kan 

word (Abdol, 2006:30).Abdol (2006:30) het in ’n studie oor die behoeftes 

van leerders met serebrale gestremdheid in hoofstroomskolebevind dat 

daar ’n groot aantal leerders op die oomblik in spesiale skole is wat met 

gemak en tot hul volle potensiaal ontwikkel kan word in gewone 

inklusieweskole, indien hulle die nodige ondersteuning ontvang (Abdol, 

2006:30).   

 

Mathopa (2007:17) verklaar in sy studie oor die bestuur van inklusiewe 

onderwys in die Vrystaat dat daar geen navorsing bestaan wat bewys dat 

alle leerders voordeel trek uit die insluiting in gewone inklusieweklasse in 

inklusieweskole nie.  Hy verklaar voorts dat nie alle ouers met die idee van 

verpligte insluiting in inklusieweskole geneë is nie.  Hy is van mening dat 

dit net so verkeerd is om alle leerdersin inklusieweskole in te sluit as wat 

dit is om alle leerders in spesiale klasse en spesiale skole op te neem.   

 

Rafferty en Boettcher (2001:269) het in ’n studie bevind dat ouers wie se 

kinders reeds in inklusiewe skole en klasseingesluit is, meer positief oor 

hierdie insluiting is as ouers wie se kinders nie ingesluit is nie.  Ouers van 

leerders wat hindernisse tot leer ondervind, is in die algemeen baie 

positief gesind teenoor inklusiewe onderwys terwyl slegs ’n klein groepie 
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ouers spesiale-skool-insluiting verkies (Elkins van Kraayennoord & Jobling, 

2005:142).     

 

Norwick, Griffiths en Burden (2005:152) het in hul studie in Engeland 

bevind dat ouers bepaalde behoeftes en inligting nodig het voordat hulle 

’n ingeligte besluit kan neem oor die geskikste skool vir hul kind wat 

hindernisse tot leer ondervind.  Norwick et al. (2005:160) wys daarop dat 

hierdie ouers van mening is dat hul gedistansieer word van hul kinders se 

onderrig en dat hulle as ouers nie genoegsame ondersteuning ontvang nie.  

Hul studiebevindings is van toepassing op hierdie studie, aangesien albei 

studies handel oor die ouers se rol in insluiting van hul kind wat 

hindernisse tot leer ondervind.  Hulle beveel aan dat die bevindings van 

die studie op ’n wye spektrum van leerders wat hindernisse tot leer 

ondervind, toegepas word (2005:158). 

 

In ’n studie aan die California State University is daar bevind dat 

ingeligte ouers die voordele van inklusiewe onderwys besef en die 

positiewe gesindheid jeens insluiting suksesvol gedeel word met 

professionele onderwysspanne wat met hierdie leerders werk (Downing & 

Peckham-Hardin, 2007:16). 

 

Mathopa (2007:17) noem dat inklusiewe onderwys moontlik geskik kan 

wees vir sekere leerders en dat sommige ouers daarvan sal hou, maar die 

keuse moet by die ouers en die leerders gelaat word om self hieroor te 

besluit.  Dit is ook die uitgangspunt van die SIAS-onderwysdokument dat 

die besluit oor die leerders se plasing in die ouer se hande geplaas word.  
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Daar word slegs aanbevelings deur die bekwame instituutvlak-

ondersteuningspan en die distriksgebaseerdeondersteuningspan gemaak 

(DoE, 2008:22).  

 

Dit is waar dat hindernisse tot leer in die onderwysstelsel kan voorkom, 

maar Mathopa (2007:18) stel voor dat die ouers se rol ondersoek behoort 

te word en dat die ouers moontlik ook kan bydra tot die daarstel van 

hindernisse in die leerder se leerproses.  Mathopa (2007:18) is van 

mening dat die ouers “significantly contribute to segregating learners in 

South Africa”.   

 

Uit Mathopa se navorsing het dit duidelik geblyk dat baie ouers kinders 

se “abnormaliteite” (soos hy dit noem) in so ’n mate verwerp dat hulle die 

kinders wegsteek en versuim om hulle skool toe te stuur.  Hulle voel 

skaam en verneder, omdat hulle’n kind met ’n gestremdheid het.  In 

sekere Afrika-kulture word die geboorte van ’n kind met ’n gestremdheid 

as sonde en ’n vernedering beskou (Mathopa 2007:17).   

 

Dit is nodig dat Suid-Afrikaanse gemeenskappe betrokke raak by die 

onderrig van hul kinders, sodat die sosiale uitsluiting van gestremdes en 

die negatiewe stereotipering geëlimineer kan word (Mathopa, 

2007:23).Inklusiewe onderwys kan nie so suksesvol uitgevoer word sonder 

die ouers se samewerking en insette nie (Norwick et al., 2005:162; Smit, 

2001:139).  
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2.11 DIE OUERS SE ROL IN INKLUSIEWE ONDERWYS 

 

Die skool verwag slegs die basiese van die ouer, naamlik dat die kind skool 

toe gestuur word op ’n bepaalde skoolgaande ouderdom, soos voorgeskryf 

deur die Departement van Onderwys.  Die skool verwag ook van die ouer 

dat hulle sal toesien dat die kind gereeld en betyds skool bywoon, 

genoegsaam gevoed en geklee is en die nodige basiese toerusting het om 

na wense te kan vorder.  Laastens is dit die ouer se verantwoordelikheid 

om toe te sien dat hul kind hom/haar goed gedra, en die regte en belange 

van ander sal respekteer (DoE, 2008:95; Van Wyk & Lemmer, 2009:13).   

 

Leerders wat hindernisse tot leer ondervind se ouers moet nie net omsien 

na die standaardbehoeftes van die leerders en so ouers se standaardrolle 

vervul nie, maar daar word ook ekstra vereistes aan hierdie ouers gestel 

(Van Wyk & Lemmer, 2009:13).   

 

Leerders wat hindernisse tot leer ondervind se ouers behoort hul regte 

binne die beleide te ken.  Hulle moet as aktiviste vir hul kinders se regte 

optree en ander bewus maak van hul kinders se behoeftes.  Dit is 

belangrik dat die ouers ’n netwerk tussen leerders wat hindernisse tot 

leer ondervindse ouers en die onderwysers met die onderrig van hul 

kinders daarstel (DoE, 2003:11).   
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2.12 DIE OUERS VAN LEERDERS WAT HINDERNISSE 

TOT LEER ONDERVIND SE ROL 

 

Ouers word beskou as die enigste volwassenes wat in die langtermyn by 

die leerders wat hindernisse tot leer ondervind betrokke gaan wees.  

Daarom is dit belangrik dat hul rol gedefinieer word (Van Wyk & Lemmer, 

2009:159).   

 

Ouers behoort in vennootskap met die skool te staan om sodoende asbron 

van inligting oor hul kind se spesifieke moontlikhede en behoefteste dien.  

Hierdie inligting behoort met die onderwysers gedeel te word om 

gehalteonderwyste verseker vir leerders wat hindernisse tot leer 

ondervind.  Ouers behoort ook ’n kampvegtersrol te vervul, sodat hulle 

kan toesien dat hul kind wat hindernisse tot leer ondervind die beste 

onderrig moontlik binne sy of haar eie gemeenskap ontvang (Van Wyk & 

Lemmer, 2009:159). 

 

Mbuya (2003:3) het in haar studie oor die impak van inklusiewe onderwys 

op spesiale skole en inklusieweskole in Soweto, soos ervaar deur die ouers 

en onderwysers, aangetoon dat inklusiewe onderwys tot voordeel van die 

ouers asook die leerders strek, en dat elkeen sy spesifieke bydrae moet 

lewer om die kinders tot hul volle potensiaal te ontwikkel.  Van Wyk en 

Lemmer (2009:11) beweer dat die beste onderrig plaasvind waar die skool 

en die ouers tot voordeel van die kinderssaamwerk. 
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Daar is ook spesifieke nadele verbonde aan die insluiting in gewone 

inklusiewe skole van leerders wat hindernisse tot leer ondervind.  Hierdie 

nadele sluit in die bepaalde tydlyn wat gegee word vir die implementering 

van inklusiewe onderwys in Suid-Afrika en die hulpbronne wat nie 

voldoende is vir die implementering van inklusiewe onderwys nie 

(Engelbrecht & Green, 2011:65).  Hulle meld dat die kurrikulum nie na 

wense aangepas word vir hierdie leerders se behoeftes nie (2011:121).  

Onderwysers in Suid-Afrika is nie genoegsaam opgelei en spesifiek swart 

onderwysers is nie genoegsaam blootgestel aan leerders met byvoorbeeld 

Downsindroom nie (Engelbrecht & Green, 2011:58, 140).   

 

Nog ‘n punt wat Engelbrecht en Green aanspreek, is die feit dat ouers nie 

genoegsaam betrokke is by hul kinders nie en die implementering van 

inklusiewe onderwys dus benadeel (2011:188).    

 

Volgens Mbuya (2003:3) se navorsing hou inklusiewe onderwys sosiale 

voordele vir die leerders asook die ouers in.  Die ouers en die kinders 

ondervind ’n gevoel van aanvaardingbinne hul eie gemeenskap.  Die 

leerders aanvaar hulself as beter mense en beleef hulself as 

uniekespiritueleindividue.  Dit gee weer daartoe aanleiding dat die ouers 

hul kinders met hul eie unieke behoeftesaanvaar.   

 

Emosioneeldra inklusiewe onderwys daartoe by dat die leerders nie 

skaam voel oor hul gestremdheid nie, wat op sy beurt weer aanleiding 

daartoe gee dat die ouers meer insig en begrip toon vir die leerders se 

gedrag, tekortkominge en behoeftes (Mbuya, 2003:3).  
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Skolasties vorder sommige leerders beter, aangesien hulle die 

geleentheid gebied word om hulself te bewys binne die bekende omgewing 

van die skool en die gemeenskap.  Dit dra weer daartoe by dat die ouers, 

wat die kinders se pogings kan waarneem, trots is op hul kinders (Mbuya, 

2003:3).   

 

Om inklusiewe onderwys te laat werk behoortouers reeds van die 

geboorte van hul kind wat hindernisse tot leer ondervind hom of haar met 

’n inklusiewebenadering groot te maak (DoE, 2003:11; 2008:22, 91).  Die 

kind moet reeds op ’n vroeë ouderdom by die gesin en gemeenskap 

geïntegreer word om latere integrasie in die skool te verseker (DoE, 

2003:11).  Deur vroeë ingrypingsprogramme kan die kinders met 

Downsindroom begelei word tot die maksimale ontwikkeling van hul 

potensiaal.  Die kinders se selfbeeld kan versterk word en hulle word 

gereed gemaak vir inklusiewe onderwys (Mostert, 2007:42).   

 

Volgens die Departement van Onderwys het die ouers bepaalde 

verantwoordelikhede teenoor hul kinders wat hindernisse tot leer 

ondervind (DoE, 2003:11).  Die ouers moet vir hulle van vroeg af dissipline 

en gehoorsaamheid aanleer.  Kommunikasievaardighede moet deur die 

ouers vasgelê word voordat die kinders tot die skool toetree. 

 

Daar is ook baie spesiale rolle wat die ouers in die ondersteuningsproses 

van hierdie kinders se leer en ontwikkeling kan speel.  Ouers moet 

byvoorbeeld bewus wees van hul regte en ook hul verantwoordelikhede 

binne die inklusiewe onderwysstelsel.  Deur ’n ondersteuningsraamwerk 
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daar te stel kan ouers mekaar in die inklusiewe 

onderwysstelselondersteun, maar hulle moet ook die onderwysers in die 

onderrig van hul kindersondersteun.   

 

Die heel belangrikste is seker dat die ouers positief bly oor hul kindersse 

toekoms.  Hulle moet in die kinders en in die feit dat hul sukses sal 

behaal, glo (DoE, 2003:11; 2009:18).   

 

In hierdie hoofstuk is inklusiewe onderwys kortliks omskryf om lig te 

werp op die probleemstelling, naamlik die rol wat ouers in die kontinue 

insluiting van hul kind met Downsindroom in gewone inklusiewe skole speel.   

 

2.13 SAMEVATTING  

 

Vanuit die literatuuroorsig is die betekenis van die begrip 

inklusieweonderwys en ander relevante begrippe gegee.  Daar is ook ’n 

oorsig gegee van die wêreldsiening daarvan, die paradigmaverskuiwing 

vanuit ’n teoretiese raamwerk, die Suid-Afrikaanse interpretasie en die 

implementering van inklusiewe onderwys.   

 

Daar is in besonder aandag gegee aan die kontinue insluiting van leerders 

met Downsindroom in gewone inklusiewe skole ten einde meer lig te werp 

op die ouers se rol in die kontinue insluiting van hul kind met 

Downsindroom in gewone inklusiewe skole in Gauteng. 
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Die literatuuroorsig in hierdie hoofstuk poog om te bepaal of hierdie rolle 

’n invloed het op die leerder met Downsindroom se kontinue insluiting in 

gewone inklusiewe skole, al dan nie.  Daar sal in hoofstuk drie, deur 

verdere literatuuroorsig gefokus op die leerders met Downsindroom.   

 

 

 

 

 

---oOo--- 
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HOOFSTUK 3 

 

DIE LEERDER MET DOWNSINDROOM 

 

I am challenged, not disabled.  Disabled means ‘cannot do’, but my 

challenged friends and I can do.  Some things are hard for us, some 

things take longer to learn, but we work hard, we can do.  

Andrea Friedman  

(Dos Cantos, 2007:7) 

 

 

3.1 INLEIDING 

 

Die literatuuroorsig oor die leerder met Downsindroom in hierdie 

hoofstuk sluit ten nouste aan by die inhoud wat in die voorafgaande 

hoofstukke belig is.   

 

Hoofstuk 1 het ’n breë oorsig gegee van die studie wat onderneem gaan 

word met die doel om die navorsingsprobleem en die raamwerk van die 

studie aan die leser bekend te stel.  Daar is kortliks in Afdeling 1.1.2 van 

hierdie studie aandag gegee aan die beskrywing van bepaalde 

terminologieë, soos die korrekte aanspreekvorm van ’n persoon met ‘n 

gestremdheid, ouer, Downsindroom, inklusiewe onderwys, insluiting, 

inklusiewe skole/voldiensskole, spesiale skole, kontinue en die tipiese 

persoon en gesin wat betrekking het op hierdie studie.   
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In Hoofstuk 2 is ’n literatuuroorsig van inklusieweonderwys onderneem.  

Daar is ’n oorsig gegee van die begrip inklusieweonderwys.  Die 

wêreldsiening van hierdie begrip is ondersoek om die invloed van 

internasionale tendense op die Suid-Afrikaanse interpretasie en 

implementering daarvan aan te toon.  Die doel van die literatuuroorsig 

was om die inklusiewe onderwysbenadering tot die insluiting van die 

leerders met Downsindroom, in besonder in die Suid-Afrikaanse 

inklusiewe-onderwyskonteks, naamlik die gewone inklusiewe skole in 

Gauteng, te belig.   

 

In hierdie hoofstuk sal vanuit dieselfde teoretiese raamwerk navorsing 

gedoen word oor die leerder met Downsindroom.  Die doel van die 

hoofstuk is om navorsing te doen oor die leerder wat hierdie spesifieke 

inperking ondervind om sodoende die rol te belig wat die ouer binne die 

inklusiewe-onderwyskonteks behoort te vervul.  Die ouers se rol en 

verantwoordelikhede ter ondersteuning aan hul kind met Downsindroom 

sal in diepte nagevors word met die oog op die navorsingsdoel van hierdie 

studie wat in besonder die kontinue insluiting van die leerders met 

Downsindroom in gewone inklusiewe skole in Gauteng navors. 

 

Daar moet in hierdie hoofstuk eerstens weer aandag gegee word aan 

enkele terme met die doel om spesifiek meer lig te werp op die leerder 

met Downsindroom.  Deur die beskrywing van die terminologieë sal die 

leerder met Downsindroom in die breë konteks van leerders met 

intellektuele inperkings verder ondersoek word.   
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Daarna word die studie meer gefokus op leerders met Downsindroom, en 

hul spesifieke moontlikhede en behoeftes binne die breë konteks van 

inklusiewe onderwys.  Daaruit word dan bepaal of die ouers van die 

leerder met Downsindroom ’n invloed kan hê op hierdie leerder se 

kontinue insluiting in gewone inklusiewe skole in Gauteng.      

 

Met die oog op duidelikheid met betrekking tot die leerder met 

Downsindroom word enkele begrippe hieronder omskryf.  

 

3.2 TERMINOLOGIE 

 

3.2.1 Ouer 

 

Die begrip ouer sal, soos dit in Hoofstuk 1 (1.2.1) van hierdie studie 

uiteengesit is, ook in hierdie hoofstuk verwys na die persoon wat 

primêr vir die versorging van die kind met Downsindroom 

verantwoordelik is.  

 

3.2.2 Hindernisse 

 

Hindernisse word in die algemeen as belemmerings, stoornisse of enige 

iets wat hinder, beskryf (Labuschagne & Eksteen, 2010:380; Odendal & 

Gouws, 2011:403).  Uit ’n opvoedkundige oogpunt word ’n hindernis as “an 

obstacle or circumstance that keeps people or things apart and bars 

access to advancement” beskou (Prinsloo, 2011:27).     
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Hindernisse word in hierdie studie gebruik om die leerder se hindernisse 

tot leer, vordering en ontwikkeling te beskryf.  Die leerder met 

Downsindroom se intellektuele inperking sal as een van hierdie 

hindernisse tot leer gesien word (First & Tasman, 2004:61).  

 

3.2.3 Intellektuele inperkings 

 

Die term intellektueleinperkings bestaan uit twee dele, naamlik 

intellektuele en inperkings.  Intellektuele beteken om die vermoë te 

besit om vinnig te leer, probleme te kan oplos, abstrakte denke te 

openbaar en in die algemeen op ’n rasionele wyse te kan funksioneer 

(Mwamwenda, 2004:245).  Die term inperkings impliseer dat daar van die 

normale of tipiese ontwikkeling afgewyk word (Westling & Fox, 2009:3).   

 

Die term intellektueleinperkings word in die DSM-IV-R Mental Disorders 

Diagnosis, Etiology & Treatment (First & Tasman, 2004:61) omskryf as 

die vlak van persone se intellektuele en aangepaste funksionering wat 

laer is as ’n sekere afsnypunt wanneer dit vergelyk word met die breë 

populasie.  Volgens Kaplan, Sadock en Sadock (2007:1161) is 

intellektueleinperkings nie ’n siekte nie, maar eerder simptome van 

patologiese prosesse in die brein en inperkings op die gebied van 

aangepaste lewensvaardighede.   

 

Intellektueleinperkings is hindernisse wat gekenmerk word deur 

beperkings op intellektuele funksioneringsvlak, asook aangepaste gedrag, 

soos sosiale en praktiese aanpassingsvaardighede (First & Tasman, 
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2004:61).  Hierdie vorme van hindernisse manifesteer gewoonlik voor die 

ouderdom van 18 jaar, soos in Downsindroom (First & Tasman, 2004:61).  

Intellektuele inperkings word gekenmerk deur duidelike 

ondergemiddelde intellektuele funksionering met fluktuering in 

aangepaste gedrag en dit affekteer gewoonlik ook akademiese vordering 

(Fried & Bursuck, 2005:189).  Ongeveer 3% van die globale populasie 

word deur een of ander vorm van intellektuele inperking geaffekteer 

(Mohammed & Carmela, 2007:77).   

 

Lourens (2005:3) omskryf intellektuele inperkings as ’n lewenslange 

toestand waarmee ’n persoon gebore word, byvoorbeeld Downsindroom, 

of tydens sy lewe opdoen deur byvoorbeeld ’n hoofbesering.   

 

In hierdie studie sal die betekenis van die begrip intellektueleinperkings 

vanuit ’n bio-ekosistemiese perspektief ten opsigte van die inklusiewe-

onderwysbenadering aangewend word.  Die leerders met Downsindroom 

ondervind gewoonlik ook intellektuele inperkings.  Daarom is dit belangrik 

om leerders met intellektuele inperkings na te vors om hul spesifieke 

moontlikhede, behoeftes en hindernisse te kan identifiseer.  Leerders 

met intellektuele inperkings het spesifieke onderwys- en 

ondersteuningsbehoeftes wat eie is aan hulle (Swanepoel, 2007:4).   

 

Die mees algemene oorsaak van intellektuele inperkings is Downsindroom.  

Dertig persent van alle persone met intellektuele inperkings het een van 

die vorme van Downsindroom (Mohammed & Carmela, 2007:77; Skinmore, 

2004:19; Wagman, 2007:490). 
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Voordat daar in besonderhede na die leerder met Downsindroom gekyk 

word, volg ’n kort historiese oorsig oor Downsindroom om meer lig te 

werp op die oorsake en verskillende vorme van Downsindroom. 

 

3.3 HISTORIESE OORSIG VAN DOWNSINDROOM 

 

Om die hedendaagse siening oor Downsindroom en die inklusiewe 

benadering tot die insluiting en onderrig van hierdie leerders in konteks 

te plaas, is dit nodig om ’n kort historiese oorsig oor Downsindroom te 

gee.   

 

Die eerste beskrywing van die begrip Downsindroom is deur Esquirol 

(1838) en daarna deur Sėguin (1846) gedoen (Mohammed & Carmela, 

2007:77).  In 1862 het John Langdon Down (Dos Cantos, 2007:10), ’n 

Britse dokter, die eerste keer melding gemaak van onderskeibare vorme 

van intellektuele inperkings.  Hy het 200 outopsies uitgevoer op kinders 

met intellektuele inperkings wat aanleiding gegee het tot die 

identifisering van Downsindroom, soos dit vandag bekend staan.  Ironies 

genoeg is John Langdon Down se kleinseun twee jaar na sy dood met 

Downsindroom gebore (Fried & Bursuck, 2005:194).  

 

As gevolg van sy vermoede dat kinders met Downsindroom sterk fisieke 

ooreenkomste met die Blumenbach Mongoolras toon, het Down die term 

Mongool gebruik om hierdie kinders te beskryf (Fried & Bursuck, 

2005:194). 
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In 1961 het dokters ’n voorstel aan die hand gedoen dat die term 

Mongool verander word, aangesien die term misleidend is en ’n 

vernederende term geword het.  In 1965 is die term Mongool toe 

amptelik vervang met Downsindroom (Fried & Bursuck, 2005:194).  

Vandag is die aanvaarbare internasionale aanspreekvorm en term vir ’n 

persoon met ’n hindernis so dat die “person first terminology” gebruik 

word.  Daar word van die standpunt af uitgegaan dat ’n persoon met ’n 

hindernis eerste ’n persoon is en daarna word die hindernis aangespreek.  

Dus word die persoon eerste benoem en daarna die hindernis (Lourens, 

2005:2).   

 

’n PersoonmetDownsindroom sou dus in die genoemde volgorde 

aangespreek word.  Die term word as sodanig in hierdie studie gebruik.  

Op hierdie wyse kan daar gepoog word om waarde tot die persoon met 

Downsindroom se lewe toe te voeg.  Hierdie aanspreekvorm betuig 

respek teenoor die persoon met Downsindroom en ook enige ander vorm 

van hindernis (Lourens, 2005:2).   

 

In hierdie studie, wat gegrond is op die inklusiewe-onderwysbeginsels, 

word daar spesifiek gekyk na die sterk punte van elke persoon met 

hindernisse en fokus op dit wat hy/sy kan doen en bereik (DoE 2002:4; 

Engelbrecht & Swanepoel, 2009:24).   

 

 Paragraaf (2.4.4) van hierdie studie vermeld, val die klem in die 

inklusiewe onderwysbenadering op die identifisering en aanvaarding van 
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die moontlikhede of potensiaal van elke unieke leerder net soos wat 

hy/sy is (DoE, 2002:4; Engelbrecht & Swanepoel, 2009:24).  

 

Downsindroom is die sindroom waaroor daar deur die jare baie navorsing 

gedoen en baie oor geskryf is.  In hierdie literatuurstudie is bevind dat 

daar heelwat bronne oor Downsindroom bestaan en dat inligting in al 

hierdie bronne sterk ooreenkom (Carson, 2007:77; First & Tasman, 

2004:71-72; Down Syndrome, 2007:2; Fried & Bursuck, 2005:194; Gouws 

et al., 1979:312; Lourens, 2005:3; Skinmore, 2004:19; Wagman, 2007:90, 

490).   

 

Vir die doel van hierdie studie sal die essensie van Downsindroom in 

gedagte gehou word, naamlik datDownsindroom ’n chromosoomafwyking is 

wat veroorsaak word deur ekstra genetiese materiaal.  Die presiese 

oorsaak van Downsindroom is nog nie bekend nie, maar dat dit alle rasse, 

geslagte en ekonomiese groepe affekteer, word as ’n feit beskou 

(Mohammed & Carmela, 2007:78).  Reeds teen die begin van die 20ste 

eeu is Downsindroom beskryf as die mees erkenbare oorsaak van 

intellektuele inperkings (First & Tasman, 2004:71-72; Jooste & Jooste, 

2011:383; Mohammed & Carmela, 2007:78). 

 

Met die ontdekking van die kario-tipe tegnologie in 1950 het dit moontlik 

geword om die chromosoomabnormaliteit te identifiseer wat met 

Downsindroom gepaardgaan.  In 1959 kon Jérôme Lejeune bewys dat 

Downsindroom veroorsaak word deur ’n ekstra chromosoom 21, ook 

bekend as trisomie 21 (Gouws et al., 1979:60).  ‘n Visuele voorstelling van 

http://en.wikipedia.org/wiki/Down-syndrome)
http://en.wikipedia.org/wiki/Down-syndrome)
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die kario-tipe van ‘n normale persoon en dié van ‘n persoon met 

Downsindroom word in Figuur 3.1 en 3.2 gegee om die begrip van kario-

tipe beter te begryp.   

 

X X    XX    XX                   XX  XX 
    1         2            3                             4        5 
               A                                                B 
 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
                              6-12 en   X 
                                     C 
 

X X X X X X       X X     X X X X 
          13-15                   16           17-18 
              D                               E 
 

X X X X           X X         X  X 
19-20                     21                   22 
       E                                     G 

 

Figuur 3.1 Voorstelling van ’n chromosoomuitleg van ’n normale dogter 

(Voorstelling deur navorser verwerk vanuit inligting van die *Departement van 

Gesondheid, Welsyn en Pensioene, n.d.:1) 

* Voortaan DvGWP 
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X X    XX    XX                   XX  XX 
    1         2            3                             4        5 
               A                                                B 
 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
                              6-12 en   X 
                                     C 
 

X X X X X X       X X     X X X X 
          13-15                   16           17-18 
              D                               E 
 
Trisomie 21 

X X X X           X X X          X  X 
19-20                        21                   22 
       E                                     G 

 

Figuur 3.2 Voorstelling van ’n chromosoomuitleg van ’n dogter  

met Trisomie 21-Downsindroom 

(DvGWP, ongedateerd:1) 

 

Elke baba se genetiese materiaal is in sy of haar chromosome geleë wat 

direk oorgeërf word van sy of haar pa en ma.  Normale persone het 23 

chromosoompare; dit wil sê, 46 chromosome.  By die persoon met 

Downsindroom is daar 47 chromosome teenwoordig (DvGWP, n.d.:1).  

 

3.4 OORSAKE VAN DOWNSINDROOM 

 

Dit is nie korrek om Downsindroom te beskryf as ’n genetiese 

abnormaliteit wat oorgeërf is deur kinders vanaf hul ouers nie.  Die 

ekstra genetiese materiaal wat in die kind met Downsindroom 

teenwoordig is, is as gevolg van ’n genetiese ongeluk tydens meiose 
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wanneer die aanvanklike seldeling in die moeder en vader voor bevrugting 

plaasvind.   

 

Daar is hoofsaaklik drie wyses waarop Downsindroom ontstaan.  Vandaar 

kry ons die drie soorte onderskeibare Downsindroom, naamlik Trisomie 

21-tipe Downsindroom, Translokasie-tipe Downsindroom en Mosaïek-tipe 

Downsindroom.  Hierdie drie soorte Downsindroom sal nou individueel 

beskryf word.   

 

3.4.1 Trisomie 21-tipe Downsindroom 

 

By sowat 95% van alle persone met Downsindroom is die oorsaak 

Trisomie 21 (DvGWP, n.d.:3; Jooste & Jooste, 2011:384).  

 

Trisomie 21 kom voor waar ’n ekstra chromosoom in die eier- of spermsel 

tydens meiose nie skei nie (Skinmore, 2004:19).  Dit is belangrik om te 

onthou dat dit nie die kombinasie van die moeder en vader se gene is wat 

die ‘fout’ veroorsaak nie, maar dat Downsindroom eerder veroorsaak 

word deur ’n afwyking in die voortplantingsproses (Skinmore, 2004:19).  

Dit lei daartoe dat die fetus dus ’n ekstra chromosoom by chromosoom 

21 in elke liggaamsel het.  Dit wil sê, die fetus het 47 chromosome en nie 

46 soos ’n normale fetus nie.  Hierdie fetus sal dus Downsindroom hê.  

Jooste & Jooste (2011:384) verwys na Downsindroom as die toestand 
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wat ontstaan weens ’n chromosoomafwyking.  ’n Ekstra chromosoom word 

gewoonlik by die 21ste chromosoompaar aangetref, wat meebring dat 

daar dus 47 chromosome voorkom.   

 

3.4.2 Translokasie-tipe Downsindroom 

 

By ongeveer 4% van persone met Downsindroom het,  is die oorsaak 

chromosoomtranslokasie (DvGWP, n.d.:3).  Wanneer Downsindroom 

veroorsaak word deur translokasie, is daar 46 chromosome teenwoordig, 

alhoewel chromosoommateriaal van chromosome 47 teenwoordig is.   

 

Dit gebeur gewoonlik wanneer die ekstra chromosoommateriaal van 

chromosoom 21 aan chromosoom 14 vasheg.  Chromosoom 14 lyk dan 

groter as normaalweg (DvGWP, n.d.:3).  Dit word as +(14:21) beskryf 

(Gouws et al., 1979:60; First & Tasman, 2004:71-72).   

 

Translokasie-tipe Downsindroom kom baie algemeen voor waar die ouer ’n 

draer van Downsindroom of die defekte chromosoom is.  ’n 

Familiegeskiedenis van Downsindroom is gewoonlik hier ter sprake 

(Jooste & Jooste, 2011:384). 
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3.4.3 Mosaïek-tipe Downsindroom 

 

In die derde soort Downsindroom het slegs sekere selle in die liggaam 47 

chromosome en die res van die liggaamselle het 46 chromosome (Jooste 

& Jooste, 2011:384).  Hierdie soort afwyking kom by sowat 5% van 

persone met Downsindroom voor (DvGWP, n.d.:4; Jooste & Jooste, 

2011:384).   

 

Dit gebeur gewoonlik wanneer daar fout is met die splitsing van die 

chromosoommateriaal by die eerste selsplitsing na bevrugting (First & 

Tasman, 2004:71-72; Gouws et al., 1979:60).  Hierdie persone is 

gewoonlik minder ernstig aangetas, afhangende van watter proporsie van 

die liggaamselle abnormaal is (DvGWP, n.d.:4; Jooste & Jooste, 

2011:384).  

 

By al die bogenoemde vorme van Downsindroom kan die kinders relatief 

maklik deur ’n DNA-uitleg geïdentifiseer word; ook deur bepaalde fisieke 

kenmerke. 

 

3.5 FISIEKE KENMERKE VAN DOWNSINDROOM 

 

Kinders met Downsindroom toon kenmerkende fisiese ooreenkomste 

(First & Tasman, 2004:71-72).  Hierdie kenmerke kan nie alleen as 

indikasie vir ’n diagnose van Downsindroom gebruik word nie, aangesien 
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baie van die kenmerke ook by persone voorkom wat nie Downsindroom 

het nie en die standaard hoeveelheid chromosome besit (First & Tasman, 

2004:71-72).  Die volgende kenmerke stem egter gewoonlik ooreen by 

kinders met Downsindroom:  

 

Fiesieke kenmerke van kinders met Downsindroom 

Kort en/of breë nek 

Ronde gesigvorm 

Epikantiese voue aan die binnehoek van oë wat lyk of die oë ’n opwaartse helling het   

Vierkantig gevormde kop met plat voor- en agterkop  

Oop mond met ’n tong wat uitsteek as gevolg van ’n verkleinde mondholte; dit lei tot 

‘n diep tonggleuf.  

Klein neus met ’n breë, plat brug  

Kort en breë vingers met die pinkie na binne gebuig 

Kenmerkende vinger-, palm- en voetafdrukke  

Enkelhandpalmvoue (Simeontiese vou) 

Hiper-ekstensie van die gewrigte 

Hipotonie van die spiere (lae spiertonus) 

Groot spasie tussen die eerste en tweede tone 

Kort liggaamslengte 

Lang arms en bene in vergelyking tot die liggaam 

Intellektuele inperkings wat wissel van matig tot ernstig 

Monotone stem (praat op een toonhoogte) 

Nasale spraak 

Motoriese agterstande 

Hartafwykings 

Gebrek aan immuniteit 

Figuur 3.3Tabel van fisieke kenmerke van kinders met Downsindroom  

(DvGWP,n.d.:1; Jooste & Jooste, 2011:384) 
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Die kenmerke kan vergelyk word met familietrekke (Jooste & Jooste, 

2011:384).  Al die bogenoemde fisiese kenmerke hoef nie noodwendig by 

alle kinders met Downsindroom teenwoordig te wees nie.  Indien hulle in 

isolasie voorkom, het dit ook geen aanduidende betekenis nie, maar 

gesamentlik vorm hulle ’n duidelike beeld van Downsindroom (DvGWP, 

n.d.:1).  

 

3.6 DIAGNOSE  

 

Hierdie fisieke eienskappe van Downsindroom is dikwels so kenmerkend 

dat ’n diagnose voor die handliggend is, maar ’n definitiewe diagnose kan 

slegs deur chromosoomanalise bevestig word (DvGWP, n.d.:4; First & 

Tasman, 2004:71-72).  

 

3.6.1 Die invloed van die diagnose op die gesin 

 

Om in die moderne samelewing ’n ouer te wees is al klaar genoeg van ’n 

uitdaging.  Om by die geboorte van ’n baba te hoor dat die kindjie 

Downsindroom het, bring nog groter uitdagings mee (Elkins, Van 

Kraayennoord& Jobling, 2003:156).  Kinders wat die een of ander 

hindernis tot leer ondervind, verg meer aandag en tyd van die gesin as 

normale kinders (Cosser, 2005:121). 
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Die aanvanklike diagnose en reaksie van die ouers direk na geboorte word 

gewoonlik in drie fases ondervind.  In die eerste fase ondervind die 

ouers gewoonlik ’n gevoel van skok en ongeloof.  In hierdie fase probeer 

hulle die feit ontken dat die kind Downsindroom het in ’n poging om 

hulself teen die skok van die werklikheid te beskerm (DvGWP, n.d.:7).  

Charleston (2007:25) beskryf die eerste dag toe sy as ouer gehoor het 

hul baba het Downsindroom as “the day our world came tumbling down”.  

Hierdie gevoel van hartseer beskryf sy as ’n gevoel van verlies aan hoop 

en drome vir die baba.  Sy wys daarop dat dit eintlik hul drome vir hul 

kind was en nie die kind se drome nie.   

 

In die tweede fase van die aanvaardingsproses besef die ouers die feite 

van die verlies.  Ouers beleef dieselfde rouproses wat teenwoordig is 

met die afsterwe van ’n geliefde.  Die rouproses sluit in die pynlike 

uitwerking van droefheid, skuldgevoelens, hulpeloosheid en verbystering; 

soms sluit dit psigosomatiese simptome in (DvGWP, n.d.:7). 

 

In die derde fase beleef die kind met Downsindroom se ouers gewoonlik 

herstel en aanvaarding.  Dan eers kan daar weer ’n gevoel van welstand in 

die gesin heers (DvGWP, n.d.:4).    

 

Daar moet vanaf die begin van die baba met Downsindroom se lewe reeds 

aanpassings in die gesin plaasvind, al is dit net om die verskil tussen die 

verwagting van die ouer vir die kind en die realiteit van die kind se 

potensiaal te onderskei (Charleston, 2007:25).  Die gesin moet gewoonlik 

hul hele lewe en roetine by dié van die kind met Downsindroom aanpas 
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(Wagman, 2007:490).  Ouers voel dat hulle hul kind wat hindernisse tot 

leer ondervind anders as die res van hul kinders behoort te hanteer.  

Hiermee saam ondervind ouers dat hul ander kinders meer beskermend 

optree teenoor die kind in die gesin wat meer ondersteuning benodig 

(Cosser, 2005:150).    

 

Vandag is dit redelik algemeen om kinders met Downsindroom te sien wat 

in die gemeenskap opgeneem is (Schoeman, 2007:29).  Vroeër is babas 

met Downsindroom en ook ander vorme van hindernisse direk na 

geboorte doodgemaak of in isolasie gehou, veral in sommige Afrika-

kulture (Mathopa, 2007:22). 

 

Die ouers van kinders met Downsindroom se verantwoordelikhede en rol 

verskil reeds vanaf ’n vroeë ouderdom van dié van normale ouers s’n 

(Cosser, 2005:150).  Ouers moet vanaf die kind met Downsindroom se 

geboorte met intervensie begin en ’n groter betrokkenheid by hom of 

haar openbaar as wat met normale kinders die geval is (DoE, 2008:16).   

 

Die ouers se betrokkenheid by hul kind behoort voortgesit te word in sy 

of haar skoolloopbaan.  Hierdie studie wil poog om te bewys dat hierdie 

betrokkenheid van die ouer wel ’n invloed kan hê op die leerder se 

kontinue insluiting in inklusiewe skole.  Om die betrokkenheid te bewys is 

dit nodig om die ouers se rol deeglik te ondersoek.   
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3.7 DIE OUERS SE ROL 

 

In hierdie studie waar die ouer van die leerder met Downsindroom ’n baie 

belangrike rol speel in die insluiting van hul kind in gewone inklusiewe 

skole, is dit van belang dat daar onderskei word tussen die ouers van die 

tipiese leerder se rol en dié van die ouers van leerders met 

Downsindroom, aangesien daar ’n beduidend groter betrokkenheid van 

die ouer van die leerder met Downsindroom verwag word as van die ouer 

van die tipiese ontwikkelende leerder (Mostert, 2007:42).   

 

Baie besluite moet namens die leerders deur die ouers geneem word 

(Swart & Phasha, 2011:218).  By die leerders met Downsindroom moet die 

ouers reeds vroeg in hierdie leerders se lewe besluite oor hul kinders se 

toekoms neem (Mostert, 2007:42).  Die ouers moet ook besluite neem 

oor die leerders se insluiting in inklusiewe onderwys, al dan nie (DoE, 

2008:95).  Wanneer die leerders geplaas word, moet spesifieke 

doelstellings vir hierdie leerders gestel word wat gereeld hersien 

behoort te word (Cosser, 2005:150; Ramjas, 2007:43; Schoeman, 

2007:29; Smit, 2001:47).   

 

Daarmee saam kan die ouers se betrokkenheid by hul kinders met 

Downsindroom moontlik hierdie kinders se kontinue insluiting in gewone 

inklusiewe skole beïnvloed.  Hierdie studie wil juis poog om dit te bepaal.  

Om hierdie rede word individueel na die verskillende bronne verwys en 

hoe hulle hierdie onderwerp eksploreer.     
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Die rol van die ouers word holisties beskou.  Eerstens sal ondersoek 

ingestel word na die ouers se rol in die algemeen.  Deur dit te doen kan 

vanuit ’n breë perspektief na ouers van leerders met Downsindroom se 

rol gekyk word.  Daardeur kan die addisionele rolle van die ouers in die 

konteks van inklusiewe onderwys en meer spesifiek by die insluiting van 

hul kind met Downsindroom in gewone inklusiewe skole in diepte 

ondersoek word.    

 

3.7.1 Die tipiese ouer se rol in hul kind se lewe in 

gewone Inklusiewe skole 

 

Die tipiese gesinne het volgens Van Wyk en Lemmer (2009:10) spesifieke 

rolle wat hulle binne die skool en gesin behoort te vertolk.  Die ouers 

binne inklusiewe onderwys se rol is reeds in 2.10 hierbo bespreek, maar 

dit is nodig om sekere rolle verder toe te lig.  Daar is basiese rolle 

waarsonder die tipiese gesin nie kan funksioneer nie (Van Wyk & Lemmer 

2009:10).  Hulle sit die rolle soos volg uiteen: 

 

• Elke lid van die gesin behoort respek vir al die lede van die gesin 

te hê. 

• Die gesin behoort tyd met mekaar deur te bring.   

• Dit is belangrik dat die gesin openlik met mekaar kommunikeer. 

• Hulle moet lief wees vir mekaar.   
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• Om as ’n span saam te werk met die doel om sekere 

gesinsdoelstellings te bereik, kan ook bydra tot die gesin se 

positiewe funksionering.   

• Gesinne moet probeer om spanning en konflik op ’n positiewe 

manier binne die gesin te hanteer.   

• Elke lid van die gesin moet ’n sekere hoeveelheid werk binne die 

huis en die gesin uitvoer.   

• Gesinne sekere waardes en norme, en streef na ’n gesonde 

leefstyl.   

• Gesinne deel ’n trots en lojaliteit teenoor hul gesinslede.  

 

Engelbrecht & Swanepoel (2009:37) beskryf in besonder die ouers se rol 

in die insluiting van hul kind wat hindernisse tot leer ondervind. 

 

3.7.2 Die ouers van leerders wat hindernisse tot leer ondervind se 

rol 

 

Die ouers van leerders wat hindernisse tot leer ondervind se rol is in 2.11 

hierbo bespreek, maar hier word sekere aanvullende inligting genoemwat 

op hierdie spesifieke leerders betrekking het.   

 

Ouers se rolle en verantwoordelikhede brei geweldig uit wanneer daar ’n 

kind met hindernisse in die gesin teenwoordig is (Engelbrecht & 

Swanepoel, 2009:37).  Hulle moet nou ook die rol van inligtingsoeker, 

probleemoplosser, gemeenskapslid, openbare opvoeder, aktivis en bo 



 101 

alles, spreekbuis vir die behoeftes van hul kind met sy/haar spesiale 

behoeftes kommunikeer aan diegene in bestuursposisies (Nachshen & 

Minnes, 2005:899), aangesien die kinders nie in staat is om self hierdie 

behoeftes te verwoord nie. 

 

Parents are the primary educators and are in essence 

responsible for equipping their children with the necessary 

personal, social and thinking tools to grow as unique persons 

and to solve problems successfully.  

Engelbrecht & Swanepoel, 2009:37 

 

Met die fokus op die ouers van leerders wat hindernisse tot leer 

ondervind se rol, hou Swart en Phasha (2011:213) die Epstein-model vir 

ouerbetrokkenheid voor.  Epstein se model is saamgestel na intensiewe 

navorsing op verskillende ontwikkelingsfases van hierdie leerders 

(Epstein, 2002:7; Swart & Phasha, 2011:217).  Deur die navorsing het 

Epstein bevind dat daar ses soorte ouerbetrokkenheid is.  Dit kan as ses 

rolle beskryf word wat die ouers van leerders wat hindernisse tot leer 

ondervind, behoort te vertolk.   

 

Hierdie rolle is ouerskap, kommunikasie, vrywillige werk, voortgesette 

leer tuis, realistiese doelstellings en besluitneming en samewerking binne 

die gemeenskap (Epstein, 2002:7; Swart & Phasha, 2011:217).  Die rolle 

sluit nou aan by die rolle wat deur Engelbrecht en Swanepoel (2009:37) 

ondersoek en geïdentifiseer is.  In hul onderwyshandleiding dui hulle 

sewe ekstra rolle aan, naamlik:  
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• Realistiese doelstellers en besluitnemers 

• Fasiliteerders van vroeë intervensie 

• Fasiliteerders van gesinsaktiwiteite 

• Fasiliteerders van kommunikasie en kommunikasiekanale 

• Fasiliteerders van voortgesette leer 

• Fasiliteerders van lewensvaardighede as oorlewingsvaardighede 

• Vrywillige werkers in die gemeenskap en binne die skool.   

 

Elkeen van hierdie rolle sal nou ondersoek word. 

 

(A) Realistiese doelstellers en besluitnemers 

 

Engelbrecht en Swanepoel (2009:37),en Cosser (2005:150) wys daarop 

dat realistiese doelstellings van die begin van hierdie kinders se lewe vir 

hom/haar gestel behoort te word.  Ouers moet realistiese doelwitte 

saam met die kind wat hindernisse tot leer ondervind, stel.  Hierdie 

doelstellings moet aanpas by die gesin se algemene doelwitte en hul 

gesinslewe.  Dit moet ook gereeld hersien en aangepas word soos die 

kinders grootword en ontwikkel (Charleston, 2007:25).   

 

Die ouers bly die aanvanklike besluitnemers in verband met hul kinders 

(Van Wyk & Lemmer, 2009:159).  Soos die kinders ontwikkel en wanneer 

hulle skool toe gaan, beveel Swart & Phasha (2011:218) aan dat die 

besluite wat oor die leerders by die skool geneem word, ook in 

samewerking met die ouers geskied.  Leerders met Downsindroom se 
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ouers het ’n nog groter verantwoordelikheid in verband met 

besluitneming oor hul toekoms (Engelbrecht & Swanepoel, 2009:38).  

 

Die besluit om inklusiewe onderwys te oorweeg moet versigtig beplan en 

oorweeg word (DoE, 2008:16).  By die leerders wat hindernisse tot leer 

ondervind, sal die ouers hierdie proses lei om hulkind se hindernisse op ‘n 

vroeë ouderdom aan te spreek.  Ander persone wat in hierdie proses ’n 

belangrike rol kan speel, is die kind se broers en susters, die uitgebreide 

familie en sy of haar onderwysers.  Al die ander persone wat gereeld 

met hierdie kind en die gesin te make het, kan by hierdie proses betrek 

word. 

 

(B) Fasiliteerders van vroeë intervensie 

 

Vroeë intervensie is ’n wye term wat verwys na die proses wat optimale 

vroeëkindontwikkeling bevorder (Alant & Harty, 2011:80).  Hierdie proses 

is daargestel om kinders wat hindernisse tot leer ondervind, so vroeg as 

moontlik te identifiseer en met ’n intervensieprogram te begin (Alant & 

Harty, 2011:80, DoE, 2008:22).  Vroeë intervensie is van kardinale belang 

om te verseker dat kinders wat hindernisse tot leer ondervind, optimaal 

kan ontwikkel en leer kan plaasvind (DoE, 2002:4; Engelbrecht & 

Swanepoel, 2009:24,37).    

 

Vroeë intervensie sluit baie nou aan by die SIAS-onderwysdokument 

(DoE,2008).  Hierdie onderwysdokument beskryf die fases van 

intervensie wat die leerder wat hindernisse tot leer ondervind, behoort 
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te volg om die hindernisse vroeg te identifiseer, op te hef of uit te skakel 

(DoE, 2008:22).  Die proses van vroeëintervensie kan aangevoer word, in 

samewerking met alle persone wat by hierdie kinders se lewe betrokke is  

(Engelbrecht & Swanepoel, 2009:37).   

 

Die kinders met Downsindroom word gewoonlik direk na geboorte 

gediagnoseer (Charleston, 2007:25).  Kinders met Downsindroom se 

ouers weet dus vanaf geboorte dat die kindersekstra hulp sal benodig 

(Charleston, 2007:25).  Vroeë intervensie kan dus vanaf geboorte 

plaasvind en so kan verseker word dat die kinders optimaal ontwikkel 

(Alant & Harty, 2011:80).  Die nodige ondersteuning kan aan die ouers 

gegee word om toe te sien dat die impak van Downsindroom op die 

kinders,die gesin en die gemeenskap tot die minimum beperk word (Alant 

& Harty, 2011:80).   

 

(C) Fasiliteerders van gesinsaktiwiteite  

 

Gesinne moet optimaal van gesinsaktiwiteite gebruik maak sodat dit as 

leerskool aangewend kan word om byvoorbeeld sosiale vaardighede te kan 

vaslê wat die kind moet aanleer (Van Wyk & Lemmer, 2009:7).  Die kind 

met hindernisse tot leer en normale kinders moet saamgeneem word na 

verskillende gesinsbyeenkomste(DoE, 2002:4; Engelbrecht & Swanepoel, 

2009:37).   

 

Wanneer die kind met hindernisse sosiale vaardighede in die informele 

situasie aanleer, word hierdie vaardighede op ’n vroeë ouderdom 
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ingeskerp en die kind kry die geleentheid omnormale gedrag by ander 

normaal ontwikkelende kinders waar te neem en in ’n natuurlike, gemaklike 

omgewingin te oefen.  Hierdie vaardighede kan bydra tot die kind se 

algemene vordering in die skool.  Hierdie sosiale interaksie met normaal 

ontwikkelende leerders kan op alle vlakke bydra tot die kind se 

ontwikkeling.  Dit kan spesifiek bydra tot die vaslê van 

kommunikasievaardighede by die kind.    

 

(D) Fasiliteerders van kommunikasie en kommunikasiekanale 

 

Engelbrecht en Swanepoel (2009:37) beskryf kommunikasie as een van 

die faktore wat die leerders se vordering baie sterk kan beïnvloed.  

Kommunikasie bestaan uit twee afsonderlike komponente.  In die eerste 

plek moet kommunikasiebeskou word as 'n vorm van taalontwikkeling 

waaraan die ouers te alle tye behoort te werk om die kind se begrip 

asook sy of haar verbaletaal uit te bou.   

 

Kommunikasie en die aanleer van taal word as twee kenmerkende 

hindernisse beskou wat kinders met Downsindroom ondervind (paragraaf 

3.5).  Juis om hierdie rede is dit belangrik dat kinders met 

Downsindroom se ouers spesifiek aandag sal skenk aan die kinders se 

taalontwikkeling.  Dit is die ouers se verantwoordelikheid om toe te sien 

dat die kinders sosiaal aanvaarbare taal aanleer, inoefen en gebruik. 

 

In die tweede plek word kommunikasie nie slegs as die daarstelling van 

kommunikasiekanale tussen die skool en die huis beskou nie, maar ook 
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tussen die gemeenskap en die wyer wêreld waarin die kind met 

hindernisse moet leef en funksioneer.   

 

Engelbrecht en Swanepoel (2009:37) is van mening dat dit belangrik is 

om ’n oop kommunikasiekanaal tussen die skool en die huis te 

bewerkstellig. Epstein se model (Epstein, 2002:9; Swart & Phasha, 

2011:217) dui aan dat dit die skool se verantwoordelikheid is om inligting 

oor die leerders se vordering, kurrikulêre aangeleenthede en algemene 

skoolsake met die ouers te kommunikeer.  Die ouers is begerig om 

hierdie inligting te ontvang en om op die hoogte te bly oor hul kinders se 

vordering om die kinders beter te kan ondersteun.   

 

Daar behoort ook aandag geskenk te word dat gereelde positiewe 

terugvoer tussen die skool en die ouerhuis plaasvind (DoE, 2003:12).  Die 

ouers vorm deel van die assesseringspan wat weer deel uit maak van die 

instituutvlak-ondersteuningspan en distriksgebaseerdeondersteuning-

span (DoE, 2008:29).  

 

Hierdie spanne bestaande uit verteenwoordigers van die Departement 

van Onderwys, verteenwoordigers van die skool se instituutgebaseerde 

ondersteuningspan, ouers van die leerders met Downsindroom en 

onderwysers, asook enige ander persone betrokke by hierdie bepaalde 

leerders (DoE, 2005:32; 2008:15).   

 

 

 



 107 

(E) Fasiliteerders van voortgesette leer 

 

Deur die ouers se betrokkenheid by hul kind se skool kan die leerdersse 

leerproses vanuit die skool in die huis voortgesit word.Voortgesette leer 

vind plaas wanneer die skoolwerk by die huis op ’n meer praktiese of 

visuele wyse vasgelê word (DoE, 2003:12).  In die algemeen is ouers 

gretig om hul kinders tuis met tuiswerk te help, maar hulle het nie altyd 

die insig en kennis om hul kinders met kurrikulumaangeleenthede te 

ondersteun nie (Swart & Phasha, 2011:218).  Leerders met Downsindroom 

se ouers het ’n groter taak om te vervul, aangesien hierdie leerders se 

werk as geheel saam met hulle deurgewerk behoort te word 

(Engelbrecht & Swanepoel, 2009:38).   

 

Engelbrecht en Swanepoel (2009:38) beveel aan dat die leerinhoude vir 

leerders met hindernisse tot leer in visuele en praktiese formaat 

omgeskakel word.  Dit beteken dat die ouers die leerders se skoolwerk in 

samewerking met die onderwysers vir hulle in prentvorm en in praktiese 

aktiwiteite moet omskakel, sodat die leerdersdit tuis onder die ouers se 

toesig kan inoefen.   

 

Engelbrecht en Swanepoel (2009:37) doen praktiese wenke aan die hand 

van hoe die ouers die rol as fasiliteerders van voortgesette leer kan 

vervul.  Leerders wat hindernisse tot leer ondervind, vind dit dikwels 

moeilik om leerinhoude wat by die skool aangeleer word op ’n ander 

situasie toe te pas.  Om te verseker dat hierdie leerders optimaal leer, 

is dit nodig dat hulle die leerinhoude kan uitspeel of weer met dieselfde 
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leerinhoude gekonfronteer word, maar net in ’n ander situasie.  Die 

belangrikste lewens- en leervaardighede kan beter vasgelê word deur die 

leerinhoude visueel (in prentformaat) of konkreet (die regte voorwerk) 

aan die leerders voor te hou (Engelbrecht & Swanepoel, 2009:37). 

 

(F) Fasiliteerders van lewensvaardighede as 

oorlewingsvaardighede 

 

Die leeraktiwiteite wat tuis plaasvind, moet sterk fokus op die 

aanleervanlewensvaardighede.  Ouers word as die primêre opvoeders 

beskou en daarom is dit belangrik dat hulle spesifiek na die 

intrapersoonlike vaardighede (om ‘n goeie verhouding met jouself te hê) 

asook die interpersoonlike vaardighede (verhouding tussen persone) sal 

kyk.   

 

Oorlewingsvaardighede en hoër kognitiewe denkvermoëns kan ook 

aangespreek word.  Vaardighede sluit in om met geld te werk, self na ‘n 

winkel toe te gaan om iets te koop, ens.   

 

Die aanleer van sosiaal aanvaarbare gedrag is van kardinale belang by 

hierdie leerders.  Die ouers moet spesiaal aandag skenk aan die 

ontwikkeling van hierdie vaardighede om te verseker dat die leerders 

later binne die gemeenskap waarin hulle woon,sinvol kan leef en 

ontwikkel, en ’n waardevolle bydrae tot die gemeenskap sal lewer (DoE, 

2001:21; Engelbrecht & Swanepoel, 2009:37). 
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(G) Vrywillige werkers in die gemeenskap en binne die skool 

 

Laastens stel Engelbrecht en Swanepoel (2009:38) voor dat leerders wat 

hindernisse tot leer ondervind se ouers as vrywillige werkers by die 

kinders se skool en in die gemeenskap betrokke moet raak. 

 

Gemeenskap beteken hier almal wat by onderwys en die onderrig van 

hierdie leerders betrokke is, en daardeur geraak word.  Dit wil sê, die 

ouersof voogde, broers en susters, asook grootouers van die leerders 

wat hindernisse tot leer ondervind.  Die ouers se rol is om die gesinslede, 

onderwysers en terapeute wat by die leerders wat hindernisse tot leer 

ondervind, betrokke is tot voordeel van hierdie leerders se vordering te 

koördineer (Swart & Phasha, 2011:218).   

 

Deur hul tyd en talente aan ander beskikbaar te stel verseker hulle weer 

die samewerking van ander met hul kind (Engelbrecht & Swanepoel, 

2009:38; Swart & Phasha, 2011:218).  In die poging om uit te reik na 

ander in die gemeenskap maak die ouers van hierdie leerders die 

gemeenskap sensitief ten opsigte van persone wat hindernisse ondervind 

se moontlikhede en behoeftes (DoE, 2008:15; Smit, 2001:48). 

 

Dit is algemeen onder ouers van leerders met Downsindroom om as klas-

assistente in hul kinders se klasse op te tree.  Hierdie ouers kan in die 

klas as hulp vir hul eie kind en tot voordeel van ander leerders aangewend 
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word, byvoorbeeld om die leerders by te staan met leesaktiwiteite (H. 

Swanepoel; Ramjas, 2007:43). 

 

Bo en behalwe die rol wat leerders wat hindernisse tot leer ondervind se 

ouers behoort te vertolk, is daar ander rolle wat hulleook moet vervul om 

hierdie leerders tot hul volle potensiaal te laat ontwikkel.   

 

3.7.3 Die ouers van ’n kind met Downsindroom se rol 

 

In haar studie oor ouers se konstruering van hul rol in inklusiewe 

onderwys van ’n leerder met Downsindroom het Smit in 2001 die 

verskillende rolle van die ouer deeglik ondersoek en beskryf.  Syhet die 

rolle soos volg geïdentifiseer:  

 

Eerstens word die ouers se rol as “selfbemagtigers”beskryf.  Deur die 

insameling van inligting oor alle fasette van hul kind met Downsindroom 

se opvoeding en ontwikkeling bemagtig die ouers hulself.  Die ouers kan 

ook lede word van die Downsindroomvereniging waar hulle nie net 

inligting en leiding ontvang met die hantering van hul kind met 

Downsindroom nie, maar ook waardevolle inligting ontvang oor inklusiewe 

onderwys.  Deur die Downsindroomvereniging kan die ouers in aanraking 

gebring word met ondersteuningsgroepe wat hulle in die verskillende 

fases van hul kind met Downsindroom se lewekan help en ondersteun.   

 

Die ouers beskou hulself as leerders van voorgangers en ander kenners 

op die gebied van Downsindroom en inklusiewe onderwys. Daarom is dit 
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vir hulle belangrik om op die instituutvlak-ondersteuningspan te dien. Dit 

is belangrik dat die ouers nie raad van almal moet aanvaar nie.  Dit is 

waarom hulle hulself as selektiewe aanvaarders van raad beskou.   

 

Tweedens word die ouers se rol as “insluiters” beskryf.  Die ouers se rol 

as insluitende opvoeders en kampvegters vir ’n insluitende gemeenskap is 

een van die belangrike rolle wat ook in hierdie studie ter sprake sal kom.  

Derdens beskryf Smit (2001:47) ouers as “proaktiewe voorbereiders” 

van insluiting.  Ouers moet vanaf die geboorte van hul kind met 

Downsindroom reeds toekomsgerigte beplanning doen en seker maak dat 

die kind tot sy of haar volle potensiaal ontwikkel.  Die ouers moet ook 

verseker dat vroeë intervensie in hul kind se lewe plaasvind.   

 

Die vierde tema wat Smit (2001:47) aanspreek, is die ouers as “strewers 

na insluitendeonderwys” en skole.  Die onus berus by die ouers om 

geskikte skole vir hul kind met Downsindroom te identifiseer en om self 

die insluitingsproses te inisieer.   

 

Ouers kan ‘n groot rol speel as aktiviste vir inklusiewe onderwys en help 

met die daarstelling van beleide wat inklusiewe onderwys vir hul kind met 

Downsindroom moontlik maak.  Ouers kan as aktiviste optree vir die 

regte van hul kind met Downsindroom en die regte van alle persone wat 

hindernisse ondervind (Swanepoel; Ramjas, 2007:43). 
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Ouers as “publieke bewusmakers” oor hul kind se gestremdheid en 

spesifieke moontlikhede en behoeftesin die gemeenskap en die skool 

word as die vyfde rol beskryf. 

 

Die ouers as “inligtingverskaffers”word as die sesde rol aangedui.   

 

Smit (2001:48) beskryf die ouers voorts as “fasiliteerders”, aangesien 

hulle inligting aan alle betrokke persone en deelnemers aan die 

onderrigproses van hul kindersmoet verskaf.   

 

Die agtste rol volgens Smit (2001:48) is die ouers as “kenners”op die 

gebied van hul kind.  Die ouers word op verskillende vlakke, soos 

opvoeding, versorging, ontwikkeling, ens. as kenners van hul kind 

beskryf.Die siening dat ouers die kenners van hul kind is, word ook deur 

ander bronne ondersteun (DoE, 2001:15 en 2008:29; Du Toit, 2007:16; 

Swart & Pettipher, 2011:19). 

 

In die negende en laaste plek word die ouers die “prioritiseerders”van 

hul kind met Downsindroom se lewe.  Om ’n kind met Downsindroom te hê 

moet sekere realiteite, soos dat die kind meer aandag en ondersteuning 

moet ontvang, reeds by geboorte aanvaar word.  Die kind met 

Downsindroom se ouers behoort realistiese doelstellings vir die kind daar 

te stel, en elke besluit wat binne die raamwerk van hierdie doelstellings 

geneem word, te prioritiseer.  Daar moet byvoorbeeld vroegtydig 

besluite geneem word aangaande inklusiewe onderwys asook die 

fasilitering van vroeë intervensieprogramme (Smit, 2001:140).   
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Dit is belangrik om in gedagte te hou dat gesinne met ’n kind wat 

hindernisse soos Downsindroom ondervind, nie noodwendig as 

disfunksionele gesinne beskou moet word net omdat daar meer van sulke 

ouers en dus ook die hele gesin verwag word nie (Nachshen & Minnes, 

2005:901). 

 

Dit is waar dat hindernisse tot leer in die onderwysstelsel kan voorkom, 

maar daar moet ook gekyk word na die ouers se rol in die daarstelling van 

hindernisse tot leer by hierdie leerders.  Mathopa (2007:22) is van 

mening dat ouers “significantly contribute to segregating learners in 

South Africa”.  Uit Mathopa (2007:22) se navorsing het dit geblyk dat 

baie ouers, spesifiek in die Afrika-kulture, hindernisse by kinders in so ’n 

mate verwerp dat hulle die kinders wegsteek en versuim om die kinders 

skool toe te stuur.  Hulle voel skaam en verneder, omdat hulledie ouers 

van ’n kind met ’n gestremdheid is.  In sekere kulture word die geboorte 

van ’n kind met ’n gestremdheid as sonde en ’n vernedering beskou 

(Mathopa, 2007:22).   

 

Die moderne siening neig na die opheffing van sistemiese hindernisse om 

toe te sien dat leerders met Downsindroom, soos tipies ontwikkelinde 

leerders, die geleentheid gebied word om tot hul volle potensiaal te 

ontwikkel (DoE, 2001:5; 2002:4). 

 

Ouers behoort ’n bepaalde besluit oor hul kinders met Downsindroom se 

skoolplasing te neem.  Hierdie besluit behoort twee keer per jaar 
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hersien te word om te verseker dat hierdie leerders met Downsindroom 

nog in die ideale milieu geplaas is waar hulle tot hul volle potensiaal kan 

ontwikkel (DoE, 2008:30). 

 

3.8 DIE INKLUSIEWE PLASINGSPROSES EN 

ASSESSERING 

 

Indien die ouers ’n besluit oor die kind met Downsindroom se skoolplasing 

wil neem, moet assessering altyd holisties benader word.  Daar moet dus 

gefokus word op die leerder se moontlikhede en sterkpunte sodat dit 

uitgebou en ontwikkel kan word en hy/sy ’n positiewe bydrae tot die 

gemeenskap kan lewer (DoE, 2008:29).   

 

Die leerder moet eerstens geassesseer wordom sy/haar funksionering en 

die vlak van ondersteuning te bepaal wat hy/sy benodig (DoE, 2008:15).  

Ondersteuningsvlakke verwys na die hoeveelheid en intensiteit 

ondersteuning wat elke leerder nodig het en behoort te ontvang om tot 

sy/haar volle potensiaal te kan ontwikkel.  In Hoofstuk 2, 2.6.2 van 

hierdie studie word die ondersteuningsvlakke duidelik uiteengesit soos 

dit vervat is in die SIAS-onderwysdokument (DoE, 2008).  

 

 

 

 

3.8.1 Assessering vir plasing 
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As gevolg van die kompleksiteit van leerders met Downsindroom behoort 

hulle op twee verskillende wyses geassesseer te word voordat hulle 

gediagnoseer word as leerders met erge intellektuele inperkings en dus 

leerders wat ’n hoë mate van ondersteuning benodig (First & Tasman, 

2004:61).  Die ouers van die leerders speel ’n baie belangrike rol in die 

fasilitering van hierdie assesseringsproses (DoE; 2003:29; 2008:30). 

 Die American Association on Mental Retardation (AAMR) beskou 

intellektuele inperkings as die funksionele interaksie tussen die individu 

en sy omgewing in plaas van die statiese beskrywing van die persoon se 

hindernisse (Kaplan et al., 2007:1161).  Die AAMR is van mening dat die 

uitstaande kenmerk vir die diagnose van intellektuele inperkings die mate 

van ondersteuning moet wees wat die leerder benodig om te funksioneer 

en nie die IK-telling nie (Kaplan et al., 2007:1161). Volgens Kaplan et al. 

(2007:1161) is die nuwe benadering tot leerders met Downsindroom en 

enige ander vorm van intellektuele inperking om te bepaal watter vlakke 

van ondersteuning die leerders benodig en nie meer net om die mate van 

gestremdheid te diagnoseer en te definieer nie.  

 

Die SIAS-onderwysdokument stipuleer dat slegs na die 

intensiteitsvlakke van ondersteuning wat leerders benodig, gekyk moet 

word en dat die IK-telling nie in ag geneem behoort te word nie (DoE, 

2008:64).  Daar word dus gefokus op wat die leerders kan doen en hoe 

hulle ondersteun kan word om hul volle potensiaal te kan bereik, en glad 

nie op die gestremdheid nie (DoE, 2008:30).     
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Om hierdie vlakke van ondersteuning te standaardiseer gee First en 

Tasman (2004:62) asook Kaplan in Kaplan et al. (2007:1162) ’n skaal wat 

as riglyn gebruik kan word met die bepaling van die intensiteitsvlakke van 

ondersteuning wat die leerders met Downsindroom benodig.   

 

Die SIAS-onderwysdokument het op sy beurt die hele proses van 

assessering vir plasing van leerders wat hindernisse ondervind in fases 

verdeel (DoE, 2008:65).  Die tabel, soos uit die SIAS-

onderwysdokument verwerk, is vervat in 2.7.2 van hierdie studie. 

 

Die assessering van die leerders met Downsindroom is van kardinale 

belang vir ondersteuning van leerders met intellektuele inperkings binne 

die inklusiewe onderwysstelsel (DoE, 2008:13, 27).  Hiervolgens kan 

bepaal word wat die intensiteitsvlakke van ondersteuning is wat elke 

unieke leerder benodig.  Kennis van die mate van ondersteuning waarin 

die leerder ondersteuning nodig het, kan bydra tot die korrekte 

skoolplasing vir hierdie leerder (DoE, 2008:30). 

 

3.8.2 Die ouers se aandeel in die plasing 

 

Ouers ken hul kind met Downsindroom op sekere gebiede beter as enige 

ander persoon.  Daarom kan hulle ook die onderwysers van waardevolle 

inligting omtrent hul kind voorsien wat baie belangrik is vir hierdie 

leerders se vordering (DoE, 2008:95; Smit 2001:140).   
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Ouers word beskou as die persone wat die meeste belang by die kind se 

vordering het.Hulle is die enigste volwassenes wat deurlopend by die kind 

se hele skoolloopbaan betrokke is. Die ouers kan ’n positiewe invloed op 

die kind se skolastiese vordering hê deur te verseker dat hul kind die 

bes moontlike onderrig in hul gemeenskap ontvang (DoE, 2008:97; Van 

Wyk & Lemmer, 2009:159).Daar is vandag ’n toenemende geneigdheid van 

ouers om hul kind met Downsindroom in hoofstroomskole in te sluit 

(Elkins et al, 2003:156; Swanepoel, 2007:5).   

 

Die faktore wat hierdie besluit beïnvloed en wat die ouers se oorweging 

in hierdieinklusiewe insluiting is, sal nou ondersoek word.   

 

3.8.3 Oorwegings by inklusiewe insluiting 

 

Van Wyk en Lemmer (2009:159) wys daarop dat ouers die mense is wat 

vir die res van hul lewe met die besluit moet saamleef wat oor hul kind se 

onderrig geneem is.Daarom is dit belangrik dat die ouers hierdie besluit 

baie goed moet oorweeg, voor hul die besluit oor insluiting neem(DoE, 

2008:97).   

 

Die DSM-IV-TR (First & Tasman, 2004:81) maak sekere aanbevelings vir 

die behandeling en opvoedkundige hantering van leerders wat leerders 

met Downsindroom insluit.  Hulle beskryf dit as die normaliseringsproses.  

Die proses bestaan uit drie komponente wat sterk ooreenkom met die 

proses, soos uiteengesit in die SIAS-onderwysdokument (DoE, 2008:46).   
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Die eerste komponent is die reg tot geleenthede (DoE, 2001:6; First & 

Tasman, 2004:81).  Geleenthede moet in die samelewing geskep word vir 

leerders met Downsindroom om so normaal as moontlik te funksioneer 

(DoE, 2010:11).   

 

Die tweede komponent in die proses is die reg tot gemeenskapslewe 

(DoE, 2001:16; First & Tasman, 2004:81).  Kinders met Downsindroom 

het die reg om by hul gesinne in te woon en nie geïnstitusionaliseer te 

word nie.   

 

Derdens het kinders met Downsindroom die reg tot onderrig en leer, en 

om voltyds ingesluit te word in ’n klas met maats van hul eie ouderdom in 

hul eie omgewing om daar tot hul volle potensiaal ontwikkel te word (DoE, 

2001:15, 2008:46, 2010:11; First & Tasman, 2004:81). 

 

Leerders met intellektuele inperkings soos Downsindroom word gewoonlik 

beskou as leerders wat matige tot hoë intensiteitsvlakke van 

ondersteuning benodig (DoE, 2008:97).  Hierdie leerders woon gewone 

inklusiewe skole en spesiale skole by (Schoeman, 2007:29; Via Nova 

Skool, 2011).  Leerders met Downsindroom is veronderstel om soos ander 

leerders wat hindernisse tot leer ondervind, die nodige ondersteuning 

binne die skool waar hulle is, te ontvang (DoE, 2008:35, 2009:8).  
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3.9 INKLUSIEWE ONDERWYS VIR LEERDERS MET 

DOWNSINDROOM 

 

Volgens Dowing en Peckham-Hardin (2007:16) het die insluiting  van 

leerders wat gemiddelde tot intensiewe intensiteitsvlakke van 

ondersteuning benodig, in die laaste paar jaar baie gewild geraak.  Daar 

is ’n neiging in die moderne gemeenskap na inklusiewe insluiting van 

leerders met Downsindroom (Swanepoel, 2007:5).   

 

Soos in Hoofstuk 2 (paragraaf 2.8) genoem, word leerders met 

Downsindroom al geruimetyd met groot sukses in gewone inklusiewe skole 

ingesluit (Downing & Peckham-Hardin, 2007:16; Engelbrecht & 

Swanepoel, 2009:131; Schoeman 2007:29).  In die studie wat Dowing en 

Peckham-Hardin (2007:16) oor Inclusive Education: What makes it a 

good education for students with moderate to severe disabilities? in 

Kalifornië gedoen het, word verwys na die voordele van inklusiewe 

onderwys vir leerders met intellektuele inperkings soos Downsindroom.  

Die resultaat van hierdie studie het getoon dat baie waarde geheg kan 

word aan hierdie leerdersse saamleerproses.  Dit hou voordeel in vir die 

leerders wat hindernisse tot leer ondervind asook die leerders wat 

normaal ontwikkelende leerders is, aangesien albei hierdie groepe 

leerders binne ‘n natuurlike omgewing aan mekaar en aan die leerinhoude 

blootgestel word (Dowing & Peckham-Hardin, 2007:27).   
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Engelbrecht en Green (2011:59) wys op hul beurt weer op die nadele van 

inklusiewe onderwys in die algemeen en dus ook vir leeders met 

Downsindroom.  Van die negatiewe faktore is: 

 

• Die kurrikulum wat nie in sy huidige formaat geskik is vir alle 

leerders wat hindernisse tot leer ondervind nie (Engelbrecht & 

Green, 2011:121; Engelbrecht & Swanepoel, 2009:37; Swart & 

Pettipher, 2011:18)   

• Onderwysers wat nie toepaslik opgelei is nie  

• Onderwysers wat nie aan leerders met Downsindroom blootgestel 

is nie (Engelbrecht & Green, 2011:58, 140)   

• Die regering wat nie die fondse en hulpbronne het om die nodige 

fasiliteite en ondersteuning aan inklusiewe onderwys vir alle 

leerders beskikbaar te stel nie.         

 

Daar is wel sekere aanpassings wat van kardinale belang is vir die 

effektiewe insluiting van leerders met Downsindroom (Dowing & 

Peckham-Hardin, 2007:16).  Hierdie aanpassings kan in hindernisse 

verander as nie aan elke aanpassing aandag geskenk word nie 

(Engelbrecht & Swanepoel, 2009:131).  Enkele aanpassings vir die 

effektiewe onderrig van leerders met Downsindroom sluit 

kurrikulumdifferensiasie, onderwysers se aandeel, en samewerking 

tussen skool en huis in.  Hierdie aanpassings sal hieronder individueel 

bespreek word. 
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3.9.1 Kurrikulumdifferensiasie 

 

In sy huidige vorm word die kurrikulum as een van die leerders met 

Downsindroom se grootste hindernisse tot leer beskou (Engelbrecht & 

Swanepoel, 2009:131; Schoeman 2007:29).  Om te verseker dat hierdie 

leerders optimaal ontwikkel is dit die ideaal dat die Nasionale 

Kurrikulumverklaring(DoE, 2008) as basis gebruik en die assessering van 

kernleerinhoude uitgehaal word.  Die gewysigde inhoude behoort dan in 

klein hoeveelhede aan hierdie leerders voorgehou te word ten einde ’n 

gebalanseerde onderwysprogram daar te stel wat bereikbaar is vir elk 

van hierdie leerders met Downsindroom (Engelbrecht & Swanepoel, 

2009:174).  

 

Kurrikulumdifferensiasie vind in verskillende leerareas plaas.  Die 

hoeveelheid leerinhoude moet beperk word tot basiese inhoude.  Die 

leerders moet ekstra tydgegun word, sodat hulle die uitkoms wat gestel 

is, op hul eie tyd kan bereik.  Hierdie leerders het ’n groter behoefte 

aan ondersteuningen dit moet so ver moontlik aan hulle toegestaan word.   

 

Aangesien leerders met Downsindroom meer op die visuele ingestel is, is 

dit belangrik om seker te maak dat daar voorsiening gemaak word vir hul 

spesifieke behoeftes.  Diemoeilikheidsgraadvan die werk moet aangepas 

word dat dit bereikbaar is vir leerders met Downsindroom.  

Vaardigheidsvlakke kan aangepas word dat die leerders 

langerondersteuning op konkrete vlak kan ontvang.  Die onderrigbronne 
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kan konkreet gehou word vir so lank die leerders behoefte daaraan het 

(Engelbrecht & Swanepoel, 2009:174).   

 

Leerders met Downsindroom se direkte deelname aan groepaktiwiteite 

kan beperk word, sodat hulle steeds die sosiale aspek van die groepwerk 

kan benut, maar hul direkte aandeel is dus beperk.  

Assesseringstandaardemoet afgeskaal word tot op ’n bereikbare vlak.  

Jooste en Jooste (2011:394) vul hierdie aktiwiteite aan met ‘n lys van 

aktiwiteite wat die onderwyser kan gebruik om spesifieke vaardighede 

aan te leer.  Spelaktiwiteite en taktiese spel kan in die les gebruik word 

om die leerinhoude oor te dra en ook om te verseker dat die leerder die 

nodige kinestetiese oefening kry(Jooste & Jooste, 2011:394).   

 

Hierdie aanbevelings hang nou saam met die voorskrifte, soos in die 

SIAS-onderwysdokument aangedui (DoE, 2008:21).  Hierdie 

onderwysdokument maak dit baie duidelik dat hierdie aanpassings nie net 

in spesiale skole moet plaasvind nie, maar dat al bogenoemde 

kurrikulumaanpassings binne ’n inklusiewe skool moet plaasvind (DoE, 

2008:21; 2009:8).  

 

3.9.2 Onderwysers se aandeel 

 

In die studie van Dowing en Peckham-Hardy (2007:16) wat in Kalifornie 

uitgevoer is, word verwys na die belangrikheid van die onderwyser se rol 

en dat hierdie hele proses ook ondersoek behoort te word.  Dowing & 

Peckham-Hardin (2007:16) heg baie waarde aan die rol wat die 
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onderwyser in die onderrig van leerders met Downsindroom speel.  In hul 

studie en ook in die navorsing wat die outeur onderneem het, het dit 

duidelik geblyk dat goed opgeleide en kundige personeel ’n beduidende 

verskil kan maak aan hierdie leerders se vordering (Dowing & Peckham-

Hardin, 2007: 16; Smit, 2001:107).  

 

In Engelbrecht se studie aangaande Die rol van die onderwyser met 

betrekking tot die implementering van inklusiewe onderwyshet hy bevind 

dat daar drie faktore is wat die onderwyser se rol beïnvloed, naamlik 

kennis, opleiding en houding teenoor inklusiewe onderwys(2005:41).   

 

Kennis van die leerder en sy bepaalde moontlikhede, die oorsake van die 

hindernisse wat die leerder ondervind en die leerder se bepaalde 

behoeftes is van kardinale belang.  In die geval van die leerder met 

Downsindroom word die vlakke van en spesifieke ondersteuning wat die 

leerder benodig as prioriteitebeskou.  Die onderwyser moet oor in-

diepte kennis van hierdie onderwerpe beskik.   

 

Die opleidingwat die onderwyser ontvang het, hou direk verband met die 

mate waarinhy of sydie leerder met hindernisse tot leer kan onderrig en 

ondersteun (Engelbrecht, 2005:40; Engelbrecht & Green, 2011:140).  

Leerders met Downsindroom is leerders wat matige tot hoë 

intensiteitsvlakke van ondersteuning benodig en dit is vir die onderwyser 

belangrik om ’n positiewe houding teenoor inklusiewe onderwys te 

openbaar, aangesien dit meer werk en groter betrokkenheid van hom of 

haar gaan vereis (Engelbrecht 2005:39; Smit, 2001:107).   
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Dr. C. Beyers (psigo-opvoedkundige aan die Universiteit van die Vrystaat) 

beskryf die rol van die onderwyser as een van die hindernisse wat die 

leerder met Downsindroom kan ondervind in sy inklusiewe insluiting in ’n 

gewone inklusiewe skool (Ueckermann, 2011:25).  In hierdie artikel 

verwys Beyers na die groot verantwoordelikheid wat op die onderwyser 

se skouers rus, indien daar ’n leerder met Downsindroom in sy/haar klas 

is.  Beyers noem dat die onderwysers “onbevoeg voel weens gebrekkige 

opleiding wat hulle in die verband ontvang het” (Engelbrecht & Green, 

2011:58; Ueckermann, 2011:25).  Die onderwyser se rol mag dus moontlik 

’n invloed op die kontinue insluiting van die leerder met Downsindroom in 

gewone inklusiewe skole hê.  Vir hierdie studie word die onderwyser se 

rol en invloed nie misken nie; die fokus is net meer op die ouers se rol 

toegespits.     

 

3.9.3 Samewerking tussen skool en huis 

 

Om inklusiewe onderwys aan leerders met hindernisse tot leer, 

insluitende dié met Downsindroom, te optimaliseer is die samewerking 

van al die partye van kardinale belang (DoE, 2001:22; 2008:29; Dowing & 

Peckham-Hardin, 2007:16; Engelbrecht & Swanepoel, 2009:174). 

 

Spanwerk tussen die skool en ouerhuis om die leerders se vordering te 

verseker is dus van die uiterste belang (Dowing & Peckham-Hardin, 

2007:16; Swart & Pettipher, 2011:10; Smit, 2001:105; Van Wyk & 

Lemmer, 2009:10).  Die ouers is primêr die persone verantwoordelik vir 

die daarstelling van ’n kommunikasiekanaal tussen die skool en die 
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huis.Hulle is ook die persone wat die onderwyser moet ondersteun in die 

onderrig van hul kind met Downsindroom (Engelbrecht & Swanepoel, 

2009:17.     

 

3.10 KONSEPTUELE RAAMWERK 

 

Die konseptuele raamwerk wat in hierdie studie gebruik word,berus op 

die bio-ekosistemiese benaderingsmodel, soos beskryf deur 

Bronfenbrenner (Swart & Pettipher, 2011:10).  Bronfenbrenner se bio-

ekosistemiese benadering is meer volledig in Hoofstuk 2(paragraaf 

2.5.3)bespreek.  

 

Die model beskryf die direkte en indirekte invloede op die kind se lewe 

waar verwys word na die verskillende kontekstuele vlakke wat ’n rol in die 

kind se ontwikkeling kan speel.  In die literatuuroorsig is navorsing 

gedoen betreffende die leerders met Downsindroom om vas te stel of 

die rolle wat hierdie leerders se ouers vervul ’n invloed kan hê op hul 

kontinue insluiting in inklusiewe skole.   

 

Elkeen van die stelsels soos Bronfenbrenner dit omskryf en die persone 

betrokke by leerders met Downsindroom speel ’n baie belangrike rol in 

die sukses van hul onderrig en holistiese ontwikkeling (Swart & 

Pettipher, 2011:10).  Die kontekstuele vlakke het ook ’n moontlike invloed 

op hierdie leerders se kontinue insluiting in gewone inklusiewe skole.    

 



 126 

Ouers behoort, volgens die bronne, direk betrokke te wees by die 

onderrig van hul kinders en nog meer so, indien die kinders hindernisse 

tot leer ondervind (DoE, 2001:22; 2008:29; Dowing & Peckham-Hardin, 

2007:16; Engelbrecht & Swanepoel, 2009:174).Hierdie vertrekpunt vorm 

die raamwerk vir hierdie studie.Hierin word sterk gefokus op die eerste 

twee vlakke van Bronfenbrenner se model, naamlik die mikrostelsels en 

die mesostelsels.  Die mikrostelsels omskryf die stelsels en persone wat 

daagliks direk met die kind te doen het.  Dit sluit die gesin, die maats en 

die skool in.  Die mesostelsel omskryf die invloed wat die verskillende 

mikrostelsels op mekaar het (Smith en Pettipher, 2011:11).   

 

3.11 SAMEVATTING 

 

Hierdie literatuuroorsig het meer lig gewerp op leerders met 

Downsindroom wat binne die groep van leerders met intellektuele 

inperkings val (Mohammed & Carmela, 2007:77; Skinmore, 2004:19; 

Wagman, 2007:490).   

 

Daar is in die literatuuroorsig bevind dat hierdie leerders met 

Downsindroom se ouers met ’n komplekse situasie te doen het.  Dit het 

duidelik gewys dat die ouers vroeg reeds meer intensief by hierdie 

leerders se opvoeding en onderrig betrokke moet wees (Alant & Harty, 

2011:80, DoE, 2008:22).  Die ouers word gekonfronteer met belangrike 

besluite, waarvan die inklusiewe ingesluit van hierdie leerder een van die 
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belangrike besluite is(Cosser, 2005:150; Ramjas, 2007:43; Schoeman, 

2007:29; Smit, 2001:47). 

 

Daar is wel sekere aanpassings wat van kardinale belang is vir die 

effektiewe insluiting van leerders met Downsindroom (Dowing & 

Peckham-Hardin, 2007:16).  Hierdie aanpassings kan in hindernisse 

verander en die leerder se kontinue insluiting dalk beinvloed, as nie aan 

elke aanpassing aandag geskenk word nie (Engelbrecht & Swanepoel, 

2009:131).     

 

In die volgende hoofstuk sal meer lig gewerp word op die 

navorsingsmetodologie, motivering en die navorsingsprobleem van hierdie 

studie om vas te stel wat die ouers se rol is in hul kind met Downsindroom 

se kontinue insluiting in ’n gewone inklusiewe skool in Gauteng.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---oOo--- 
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HOOFSTUK 4 

 

NAVORSINGSMETODOLOGIE 

The purpose of academic work is to come to new knowledge,  

new knowledge about the world around us,  

new theories about why it is as it is. 

Hofstee, 2006:21 

 

4.1 INLEIDING 

 

Hoofstuk 3 het gefokus op die leerder met Downsindroom en meer 

spesifiek op die ouers se rol wanneer hierdie leerders in gewone 

inklusiewe skole ingesluit moet word.   

 

In hierdie hoofstuk verskuif die fokus vanaf die literatuuroorsig en 

relevante teoretiese oopdekking in die vorige hoofstukke na die navorsing 

in die praktyk.  Die spesifieke navorsingsmetodologie wat in hierdie 

studie gebruik is, word in hierdie hoofstuk bekendgestel.  Daar word ook 

redes gegee waarom hierdie spesifieke metodes gekies is en watter die 

geskikste is vir hierdie studie.   

 

Die motivering vir hierdie studie sal vervolgens ondersoek word.   
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4.2 MOTIVERING VIR DIE NAVORSING 

 

Een van die doelstellings in die Onderwys-witskrif (DoE, 2001:5) is om 

alle leerders ongeag geloof, kultuur, geslag, gestremdheid of moontlike 

struikelblokke wat hulle tot leer kan ondervind, tot hul volle potensiaal 

binne hul eie gemeenskap te ontwikkel.  Bogenoemde is die kern waarom 

die inklusiewe onderwysstelsel draai (Engelbrecht & Swanepoel, 2009:11).    

 

In die lig van bogenoemde is die motivering vir hierdie navorsing om te 

verseker dat leerders met Downsindroom so ver moontlik binne hul eie 

gemeenskap in gewone inklusiewe skole ingesluit word en hulle hul 

skoolloopbane daar voltooi.   

 

Volgens Bronfenbrenner se bio-ekosistemiese benaderingsmodel,soos 

beskryf in Hoofstuk 2 (paragraaf 2.4.3) van hierdie studie, is daar ’n 

aantal persone wat belangrike rolle in die lewe, ontwikkeling en onderrig 

van leerders met Downsindroom vertolk.  Die ideaal is dat elk van hierdie 

persone asook die ander faktore wat leerders met Downsindroom se 

kontinue insluiting beïnvloed, ondersoek word.  Indien elke persoon wat ’n 

invloed op leerders met Downsindroom se lewens het, bewus is van hierdie 

groot rol wat hulle in hierdie kinders se lewens vertolk, kan dit ’n 

positiewe bydrae tot hul vordering en ontwikkeling lewer (Van Wyk & 

Lemmer, 2009:7).   
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In hierdie studie is hoofsaaklik na die ouers se rol in die kontinue 

insluiting van hul kind met Downsindroom in gewone inklusiewe skole 

gekyk.  Hierdie studie fokus veral op die persone wat op die eerste twee 

vlakke van Bronfenbrenner se bio-ekosistemiese benaderingsmodel, 

naamlik die mikrostelsel en die mesostelsel, by leerders met 

Downsindroom betrokke is (Alant &Harty, 2011:81; Bronfenbrenner& 

Morris, 1998:994).  Hierdie leerders het daagliks die ouers, die skool en 

die hele gemeenskap se samewerking nodig om hul optimale leer en 

ontwikkeling te bewerkstellig (DoE, 2007:23).   

 

Die mikrostelsels van hierdie twee bio-ekosistemiese stelsels stel 

ondersoek in na die persone wat daagliks direk met die kinders te doen 

het.  Dit sluit die gesin, die maats en die skool in (Smith & Pettipher, 

2011:11).  By die mesostelsel word die invloed ondersoek wat die 

verskillende mikrostelsels op mekaar het (Smith & Pettipher, 2011:11).    

 

Om die fenomeen wat ondersoek word, presies in hierdie studie te 

definieer, word die probleem in die vorm van ’n tesis gestel (Hofstee, 

2006:20). 

 

4.3 TESIS 

 

Die tesise is slegs ’n gissing; dit wil sê, ’n aanname wat nog nie bewys is nie 

(Hofstee, 2006:20).  
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Die navorser kon uit die inligting wat deur die literatuuroorsig in 

Hoofstuk 2 en 3 na vore getree het, die afleiding maak dat die ouers ’n 

betekenisvolle rol speel in die ondersteuning en onderrig van hul kind 

binne die inklusiewe onderwysstelsel; des te meer by hul kind met 

Downsindroom wat ’n gewone inklusiewe skool bywoon (Mathopa, 2007:1; 

Norwick et al., 2005:162; Smit, 2001:139; Van Wyk & Lemmer, 2009:159).  

 

Dit blyk egter dat sekere leerders met Downsindroom aanvanklik in 

inklusiewe skole en -klasse ingesluit word, maar na ’n paar jaar verwys 

word na spesiale skole (Tiende-dag–skoolstatistiek, Via Nova Skool, 2011).   

 

Die rede waarom sekere leerders in gewone inklusiewe skole aanbly en 

ander na spesiale skole oorgeplaas word, is nog onbekend.  Sommige 

leerders verlaat die onderwysstelsel (Gauteng DoE, 2007/2008:29).  Vir 

hierdie skoolverlating toon die Departement van Onderwys gestremdheid 

as ’n rede vir 5.1% van die leerders aan (DoE, 2011:14).  Nog 6.8% van 

hierdie leerders se rede vir skoolverlating is dat hulle nie meer kan 

voordeel trek uit skoolopleiding nie (DoE, 2011:14).  Dit is belangrik om in 

gedagte te hou dat hierdie leerders dan uit die stelsel verdwyn en nie hul 

skoolloopbane voltooi nie.  Hierteenoor is daar wel leerders wat hul 

skoolloopbane in die gewone inklusiewe skole voltooi.          
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Die tesis van hierdie studie is dat die ouers, deur die verskillende rolle wat 

hulle in die leerder met Downsindroom se lewe vertolk, ’n invloed het op 

hierdie leerder se kontinue insluiting in ’n gewone inklusiewe skool.   

 

Hierdie tesis kan die navorsingsprobleem oplos, indien dit in hierdie 

navorsing gestaaf kan word.  Die navorsing sal onderneem word in 

aansluiting by Du Toit (2007:51) se mening dat die navorsingsprobleem as 

die kern beskou moet word.   

 

4.4 NAVORSINGSPROBLEEM 

 

In aansluiting by die bespreking van die navorsingsprobleem in Hoofstuk 1 

kan die navorsingprobleem beskou word as die enkele doel van die 

navorsing (Leedy & Ormrod, 2001:52).  Die probleemstelling moet die 

leser oriënteer ten opsigte van die belangrikheid van die studie en die 

navorsingsvraag (McMillan & Schmacker, 2001:78).   

 

Hierdie studie se doel is om deur navorsing te bepaal wat die ouers se rol 

in die kontinue insluiting van hul kind met Downsindroom is, en of hierdie 

rolle en die vertolking daarvan, al dan nie, ’n invloed kan hê op hierdie 

leerders se kontinue insluiting in gewone inklusiewe skole.     

 

Van Wyk en Lemmer (2009:19) wys daarop dat ouers se betekenisvolle 

betrokkenheid by hul kinders se skool tot voordeel van alle rolspelers is.  
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Hulle noem dat veral die leerders se prestasie deur die ouers se 

betrokkenheid verbeter kan word.  

 

Om die navorsingsdoel te bereik moet eers vasgestel word wat die ouers 

se rol in hul kind se insluiting in ’n gewone inklusiewe skool behoort te 

wees.  Die invloed van hierdie rolle op die kind se kontinue insluiting kan 

daarna ondersoek word.   

 

Hierdie vraagstuk moet in ’n navorsingsprobleem geformuleer word, sodat 

die navorsingsprobleem aangespreek kan word.  Dit kan beter ontleed 

word indien die probleem in die vorm van ’n vraag geformuleer word 

(Hofstee, 2006:85).  Die navorsingsprobleem wat die kern van hierdie 

navorsing vorm, word dus soos volg geformuleer: 

 

Wat is die ouers se rol in die kontinue insluiting van hul kind met 

Downsindroom in ’n gewone inklusiewe skool?  

 

Verskeie subtemas het vanuit die probleemstelling uit die voorafgaande 

literatuuroorsig voortgevloei.  Hierdie subtemas is in die voorafgaande 

hoofstukke ondersoek.  Verdere navorsing deur onderhoude met ouers 

wie se kinders Downsindroom het en reeds in gewone inklusiewe skole 

ingesluit is, is onderneem.   
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4.4.1 Subprobleme 

 

Die navorsingsprobleme is gewoonlik, ook in hierdie studie, te groot om 

onafhanklik ondersoek te word.  Daarom word die navorsingsprobleem, 

soos deur Leedy en Ormrod (2001:56) aanbeveel, in subprobleme 

onderverdeel.  

 

Die subprobleme in hierdie studie het voortgevloei uit die 

probleemstelling en sal in die vorm van leidende vrae aan die vier ouers, 

twee onderwysers en die verteenwoordiger van die Deparement van 

onderwysas respondente gestel word.  Hierdie respondente sal hul 

ingeligte antwoorde fundeer op hul jarelange ondervinding in die 

versorging en onderrig van hul kind of kinders met Downsindroom.   

 

Met elkeen van hierdie vrae word ’n spesifieke doel in gedagte gehou wat 

nou saamhang met die navorsingsdoel. 

 

4.5 NAVORSINGSDOEL 

 

Die navorsingsdoel omskryf dit wat met die studie bereik wil word 

(Hofstee, 2006:86).  In hierdie studie is die tesis reeds uiteengesit, wat 

daarop dui dat die ouers verskillende rolle in hierdie leerders se lewens 

vertolk.  Die navorsingsdoel is om te bepaal of hierdie rolle wat die ouers 

vervul, al dan nie, ’n invloed op die leerders se kontinue insluiting in 

gewone inklusiewe skole kan hê. 
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Met verwysing na die subprobleme kan ’n doelwit aan elktoegewys word. 

Subprobleem Doelwit 

Wat is die ouers van die leerder met 

Downsindroom se oorweging met sy/haar 

insluiting in ’n gewone inklusiewe skool? 

Om te bepaal wat die redes vir die 

spesifieke insluiting is 

Plaas die skool enige ekstra pligte op die 

leerder met Downsindroom se ouers? 

Om vas te stel of die kind met 

Downsindroom se ouers enige ekstra 

pligte het   

Op welke wyse is die leerder met 

Downsindroom se ouers betrokke by sy/haar 

skoolaktiwiteite? 

Om die ouers se betrokkenheid by die 

skool te bepaal 

Op welke wyse is die leerder met 

Downsindroom se ouers betrokke by sy/haar 

tuiswerk?  

Om die ouers se betrokkenheid by die 

leerder se tuiswerk vas te stel 

Oorweeg die ouers om hierdie leerder met 

Downsindroom oor te plaas na ’n spesiale 

skool? 

Om te ondersoek of die ouers die 

leerder na ’n spesiale skool wil oorplaas 

Is die ouers van mening dat hul 

betrokkenheid by hul kind met 

Downsindroom ’n invloed op sy/haar kontinue 

insluiting het?  

Om vas te stel of die ouers se 

betrokkenheid by hul kind met 

Downsindroom ’n invloed het op sy/haar 

kontinue insluiting 

Is dit volgens die kind se onderwyser die 

ideale plasing vir hierdie spesifieke leerder? 

Om te bepaal of die onderwyser van 

mening is dat dit die ideale plasing vir 

hierdie spesifieke leerder is 

Is die onderwyser van mening dat die ouers 

se betrokkenheid by hul kind met 

Downsindroom ’n invloed het op sy/haar 

kontinue insluiting? 

Om vas te stel of die ouer se 

betrokkenheid by hul kind met 

Downsindroom ’n invloed het op die kind 

se kontinue insluiting 

 

Figuur 4.1  Subprobleem en doelwitte 
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Om vanaf die skep van die navorsingsprobleem tot by die uiteindelike 

bevinding van die navorsing te beweeg, het die navorser nodig om ’n 

navorsingsontwerp as aksieplan te gebruik (Du Toit, 2007:55). 

 

4.6 NAVORSINGSONTWERP AS AKSIEPLAN 

 

Die navorsingsontwerp is die “vervoermiddel” wat gebruik word om die 

tesis te bewys (Hofstee, 2006:115).  McMillan enSchumacher(2001:9) 

stel voor dat data versamel en geanaliseer moet word om die spesifieke 

navorsingsprobleem op te los.  Om dit moontlik te maak is daar ’n 

verskeidenheid metodes wat gebruik kan word om die tesis te bewys.  In 

hierdie studie is van ’n kwalitatiewefenomenologiesenavorsingsontwerp 

gebruik gemaak.   

 

Kwalitatiewe navorsing bied die navorser die geleentheid om ‘n probleem 

deur ‘n gedetaileerde ondersoek te kan navors en tot in-diepte begrip van 

die fenomeen te kan kom (Creswell, 2011:16).  Kwalitatiewe navorsing 

behels die versameling van data in ‘n natuurlike omgewing.  Dit lei tot die 

identifisering van temas waaruit die studie se bevindings geformuleer en 

die respondente se mening weergegee kan word (Creswell, 2007:37).  

Data word dus in woordformaat van ‘n klein geselekteerde groepie 

respondente versamel om hul mening insake die onderwerp te verkry 

(Creswell, 2011:16).  
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Die navorser sal as die navorsingsinstrument optree, aangesien sy die 

vrae aan die respondente gaan rig, die transkripsies van die onderhoude 

gaan waarneem en die data gaan analiseer (Creswell, 2011:217). 

 

Retief (2006:85) dui aan dat die persone wat in kwalitatiewe navorsing 

nagevors word, vir hulself behoort te praat.  Daarom is besluit om die 

leerders met Downsindroom se ouers by die navorsing te betrek.   

 

Creswell (2007:61) beskryf die term fenomenologie as ’n benadering wat 

nie die gebeure omskryf nie, maar wel die individue se ervaring daarvan.  

Met die navorsing word ouers en onderwyskundiges se ervaring van die 

ouers se rol ondersoek.  Daarom is hierdie vorm van navorsing ideaal vir 

hierdie studie.   

 

’n Fenomenologiese studie is ’n studie wat poog om persone se persepsies, 

perspektiewe en wat hul verstaan omtrent ’n spesifieke situasie, te 

ondersoek (Leedy & Ormrod, 2001:153; Mwamwenda, 2008:495).  Omdat 

hierdie studie ondersoek wat die ouers se rol in hul kind met 

Downsindroom se kontinue insluiting in ’n gewone inklusiewe skool is, blyk 

dit die mees gepaste navorsingsmetode te wees om hierdie fenomeen na 

te vors.  

 

 

 

 

 



138 
 

4.6.1 Navorsingsparadigma  

 

Dit is vir die navorser belangrik om reeds met die aanvang van die studie 

te bepaal uit watter hoek hierdie navorsingsprobleem beskou gaan word 

(Du Toit, 2007:53).   

 

Wanneer navorsing en filosofiese tradisies met mekaar verbind word, 

word ’n paradigma geskep wat die navorser as denkraamwerk vir die 

navorsing gebruik en waardeur die navorsing gerig, beïnvloed en uitgevoer 

word (Saunders, Lewis & Thornhill in Du Toit, 2007:53). 

 

’n Paradigma verteenwoordig die wetenskaplike manier waarop ’n 

spesifieke studieveld beskou word (Booyse et al., 2011:3).  Vir hierdie 

studie is sterk gefokus op die interpretivistiese asook die 

konstruktivistiese paradigmas (Smit, 2001:14).  Die interpretivistiese 

paradigma behels die interpretering van menslike gedrag, uitings, 

handelinge ens. op verbale en nie-verbale vlak (Smit, 2001:14).  Die 

konstruktivistiese paradigma “focuses on the meanings ascribed by 

participants in a study” (Creswell, 2011:429).  Om die ouers van leerders 

met Downsindroom se rol te ondersoek gaan albei hierdie paradigmas in 

die navorsing gebruik word.  
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4.6.2      Toeretiese raamwerk 

 

’nTeoretieseraamwerk is ’nstelsel van idees, afleidings en konseptewat op 

so ’nwysegeorden word datditligwerp op die wêreldomons, onsself of 

’nenkeleaspek van die werklikheid (Swart &Pettipher, 2011:9). 

 

Die teoretiese raamwerk van hierdie studie is geskoei op Bronfenbrenner 

se bio-ekosistemiese benaderingsmodel. Bronfenbrenner se bio-

ekosistemiese benaderingsmodel lê klem op die interaksie tussen die kind 

se ontwikkeling en die sosiale konteks waarbinne hy/sy grootword.  

 

Hierdiestudieberushoofsaaklik op twee van hierdiestelsels, naamlik die 

mikro- en mesostelsel,soosbeskryfdeurBronfenbrenner (Swart 

&Pettipher, 2011:10). Hierdiebio-ekosistemiesebenaderingsmodel word 

breedvoerig in Hoofstuk2 (paragraaf2.5.4)beskryf. 

 

Daar is dusgekykna die leerder met Downsindroom en hoe die 

rolwathierdieleerdersse ouers (wat die mikrostelselverteenwoordig) 

vervul, die leerders se kontinueinsluiting in inklusieweonderwys (wat die 

mesostelselverteenwoordig) kanbeïnvloed.   

 

Inklusiewe onderwys berus op die bio-ekosistemiese benaderingsmodel 

(Swart & Pettipher, 2011:10).  Die studie is dus vanuit hierdie denkwyse in 

die inklusiewe onderwysbenadering geloods ten einde vas te stel of ouers 

’n invloed het op hul kind met Downsindroom se kontinue insluiting in ’n 

gewone inklusiewe skool.  Inklusiewe onderwys staan loodreg teenoor die 
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medies kliniese model wat vroeër in Suid-Afrika praktyk was (Swart & 

Pettipher, 2011:6).   

 

4.6.3  Dataversamelingstegnieke 

 

Daar is in hierdie studie van die volgende metodes gebruik gemaak om 

data te versamel:  

 

• Individuele onderhoud 

• Fokusgroeponderhoud 

• E-posnavraag 

 

Onderhoudvoering word beskou as gesprekke tussen mense om mekaar 

beter te verstaan (Du Toit, 2007:65).  Navorsingsonderhoude is dus 

spesifieke gesprekke tussen die navorser en die respondent waartydens 

op bepaalde fenomene in die respondent se leefwêreld gefokus word.  Die 

navorser interpreteer die inligting en gee betekenis daaraan (Du Toit, 

2007:65).   

 

In hierdie studie is gefokus op ouers se rol in die insluiting van hul kind 

met Downsindroom in ’n gewone inklusiewe skool in Gauteng.  Die 

onderhoudsvoeringstegniek van dataversameling is primêr in hierdie 

studie gebruik.  

 

Vir hierdie onderhoude is spesifieke respondente geselekteer.   
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4.6.4 Seleksie van die respondente 

 

(1) Betekenisvolle seleksie 

 

Betekenisvolle seleksie vind plaas waar die navorser die respondente 

bewustelik kies, aangesien hulle oor spesifieke kennis en ondervinding 

beskik wat tot die resultaat van die studie kan bydra en die 

navorsingsprobleem kan oplos (Creswell, 2007:132; 2011:206).   

 

In hierdie studie is gefokus op die versameling van toepaslike inligting.  

Dit kan verkry word deur van respondente gebruik te maak wat 

eerstehandse kennis van die spesifieke onderwerp besit (Smit, 2001:19).  

Daarom is besluit om die vier ouers en twee onderwysers te kies om as 

respondente op te tree, aangesien hulle oor eerstehandse kennis 

aangaande die bepaalde onderwerp beskik of praktiese ondervinding 

daarin opgedoen het.   

 

Die vier ouers het die fokusgroep gevorm.  Die onderwysers en ander 

respondente het hul kennis en ervaring in individuele onderhoude met die 

navorser gedeel.   

 

(2) Fokusgroep 

 

’n Fokusgroep is ’n groep persone wat spesifiek geselekteer is, omdat 

hulle oor bepaalde kennis of ondervinding aangaande ‘n bepaalde 

onderwerp beskik (Leedy & Ormrod, 2001:219).Die respondente (ouers) 



142 
 

wat by hierdie fokusgroep ingesluit is, is geselekteer op grond van die 

feit dat hulle ten minste een kind met Downsindroom het wat reeds by ’n 

gewone inklusiewe skool in Gauteng ingesluit is.  Daar was vier moeders 

wat aan die een fokusgroeponderhoud deelgeneem het.   

 

Die navorser gaan vanuit die standpunt af uit dat hierdie ouers ervaring 

het en reeds ’n mate van kennis opgedoen het met die insluiting van hul 

kind met Downsindroom in ’n gewone inklusiewe skool.Diesiening dat die 

ouers spesialiste op die gebied van hul kind is, word ook gedeel deur die 

Departement van Onderwys (2001:4; 2003:11; 2008:91).   

 

Vanuit hierdie aanname het die navorser die ouers in die fokusgroep 

gekies.  Hul persepsies, raad en response kan as betroubaar en relevant 

beskou word (Eloff& Kriel, 2003:329). 

 

(3) Inligting oor onderhoude met ander respondente 

 

In die literatuuroorsig in Hoofstuk 2 (2.9) van hierdie studie het dit 

geblyk dat daar leemtes bestaan in die statistiek wat beskikbaar is 

aangaande die leerders met Downsindroom wat die skool verlaat (Gauteng 

DoE, 2007/2008:31).  Vir meer duidelikheid in verband met hierdie 

leerders wat gewone inklusiewe skole verlaat en dan nie weer 

gedokumenteer word nie, is dr. Van Oosterhum, Voorsitter van die 

Vereniging vir Tuisonderrig, gekontak vir sy mening.   
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‘n Onderhoud met mev. Ramjas van die Downsindroomvereniging van 

Pretoria is gevoer om vas te stel hoeveel leerders tans in gewone 

inklusiewe skole in Pretoria opgeneem is. 

 

’n E-pos is aan me. Mari Schoeman, Hoofopvoedkundige Spesialis, 

Inklusiewe Onderwys by die Departement van Basiese Onderwys, gestuur 

insake resente statistiek aangaande die oorplasing van leerders met 

Downsindroom vanaf gewone inklusiewe skole na spesiale skole.  

 

Die ander respondent wat in hierdie studie gebruik is, is me. Hanlie 

Swanepoel.  Sy is ’n leerondersteuningsfasiliteerder by die 

Onderwysdepartement in die Tshwane-Suid-distrik.  Sy is ook voorsitter 

van die Downsindroomvereniging in Pretoria en ma van ’n kind met 

Downsindroom wat ingesluit is in ’n gewone inklusiewe hoërskool in 

Gauteng.  Sy is spesifiek gekontak vir haar kennis op die gebiede van 

inklusiewe onderwys en Downsindroom, asook die ondervinding wat sy die 

afgelope sestien jaar opgedoen het met haar eie kind met Downsindroom.  

Die navorser is oortuig dat me. Swanepoel as kenner op die gebied van 

Downsindroom en as ’n ouer van ’n leerder met Downsindroom as uiters 

belangrik beskou moet word.   

 

Daar is individuele onderhoude gevoer met twee onderwysers van 

leerders met Downsindroom wat in inklusiewe skole in Gauteng ingesluit is.  

Die onderwysers is hoofsaaklik as kontrole op die ouers se antwoorde op 

die vrae in die onderhoud ingesluit.  Die onderwysers het hul persoonlike 
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menings gedeel aangaande die leerders met Downsindroom wat hulle die 

afgelope jaar onderrig het.   

 

Hierdie onderhoude is spesifiek teen die einde van die jaar gereël, sodat 

die onderwysers ’n terugblik op die jaar kon hê en dus inligting kon 

verskaf wat ’n bydrae tot hierdie studie kon lewer. 

 

’n Onderhoud met die Departementshoof, Opvoedkundige Leiding by ’n 

spesiale skool vir leerders met intellektuele inperkings, is voorts ingesluit.  

Hierdie onderhoud het ’n belangrike bydrae tot die studie gelewer, 

aangesien hierdie persoon reeds 21 jaar by skole werksaam is waar die 

departementshoof met leerders met intellektuele inperkings werk.  Die 

departementshoof is die afgelope dertien jaarbetrokke by die opname 

van leerders, onder andere leerders met Downsindroom, by hierdie 

spesiale skool.   

 

Die inligting wat sy deur intensieweaanvangsonderhoude met hierdie 

ouers by die spesiale skool en deur opvolgonderhoude deur die jare met 

die ouers versamel het, kan waardevol wees vir hierdie studie. 

 

Mev. P. Le Roux, Direkteur van die Downsindroomvereniging van Pretoria, 

kan beskou word as ’n persoon wat oor baie ervaring en kundigheid beskik 

wat sy as direkteur oor ’n tydperk van twee jaar opgedoen het.  Haar 

inligting is gegrond op kennis wat sy tydens nasionale en internasionale 

kongresse en werkswinkels opgedoen het oor Downsindroom en inklusiewe 



145 
 

onderwys.  Sy het haar kennis en inligting tydens die onderhoud met die 

navorser gedeel en ‘n deurslaggewende bydrae tot die studie gelewer. 

 

4.6.5 Die navorser se rol 

 

Tydens die studie het die navorser as navorsingsinstrument verskeie rolle 

vervul waarvan onderhoudvoerder een daarvan was.  Luistervaardighede is 

’n primêre vaardigheid waaroor die navorser behoort te beskik om te 

verseker dat die nodige en korrekte data versamel kan word (Du Toit, 

2007:59).   

 

Die onderhoude is aanvanklik visueel en ouditief met die toestemming van 

die respondente opgeneem.  Die navorser het ook die rol van 

transkribeerder vervul, aangesien hierdie onderhoude op band opgeneem 

is. 

 

As ontleder van inligting het die navorser die data geanaliseer wat deur 

twee literatuuroorsigte, een fokusgroeponderhoud asook agt individuele 

onderhoude versamel is.  Die navorser is verantwoordelik om die resultaat 

van die studie te integreer en te kontroleer met die bevindings van die 

literatuuroorsig.  Op hierdie manier bepaal sy wat die ouers van die 

leerder met Downsindroom se rol is in die kontinue insluiting van hierdie 

leerder in ’n gewone inklusiewe skool in Gauteng. 
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4.6.6 Plek van die navorsing 

 

Die fokusgroeponderhoud is by die kantore van die 

Downsindroomvereniging te Pretoria gevoer, aangesien dit sentraal geleë 

is.  Pretoria is in Gauteng geleë wat as die geselekteerde gebied vir 

hierdie studie geselekteer is.   

 

Die kantore van die Downsindroomvereniging dien as vergaderplek van 

ouers van kinders met Downsindroom, aangesien hulle daar ondersteuning 

en leiding ontvang van die bestuur en ander ouers wat in soortgelyke 

situasies verkeer.  Die ouers is dus gemaklik en bekend met die omgewing 

en kan in ’n gemaklike milieu hul bydrae tot hierdie studie lewer.   

 

Die onderhoude met die onderwysers, asook die onderhoud met die 

departementshoof van die spesiale skool is na skool by hul onderskeie 

skole gevoer. 

 

Die onderhoud met die verteenwoordiger van die Departement van 

Onderwys, me. Swanepoel, asook die individuele onderhoud met die 

Direkteur van die Downsindroomvereniging, me. Le Roux, is by die 

Downsindroomvereniging se kantore afgeneem.   

 

Die individuele onderhoud met die voorsitter van die Vereniging vir 

Tuisonderrig, dr. Van Oosterhum, is in ’n restaurant gevoer waar dit vir 

hom gerieflik was. 
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Uit die selektiewe keuse van die respondente is dit duidelik dat genoemde 

respondente se inligting as betroubaar en relevant beskou kan word.   

 

4.6.7 Betroubaarheid van die studie 

 

’n Goeie meetinstrument moet geldig en betroubaar wees, en die studie 

moet op ‘n etiese wyse onderneem word (Cohen & Swerdik, 2002:29; 

Merriam, 2002:30).   

 

(1) Geldigheid 

 

Geldigheid verwys daarna dat die meetinstrument meet wat dit 

veronderstel was om te meet (Cohen & Swerdik, 2002:666; Engelbrecht, 

2006:82).  Die vrae wat in die onderhoud gebruik is, is semi-

gestruktureerde vrae wat voortgespruit het uit die voorafgaande 

literatuuroorsig in Hoofstuk 2 en 3.  Dit is dus belangrik dat dit die ouers 

se rol in die kontinue insluiting van hul kind met Downsindroom bepaal 

word.   

 

(2) Betroubaarheid 

 

Betroubaarheid in ’n studie dui op die konsekwentheid van die 

meetinstrument (Cohen & Swerdik, 2002:666).  Dit dui daarop dat die 

resultaat van die onderhoude op ’n later stadium geverifieer kan word en 

dat die resultaat dieselfde sal wees.   

 



148 
 

Die respondente wat vir hierdie studie geselekteer is, is spesifiek gekies 

vir hul ervaring of kundigheid op spesifiek die gebied van die insluiting 

van leerders met Downsindroom in gewone inklusiewe skole.  Die ouers 

word beskou as die kundigste persone op die gebied van hul kind (DoE, 

2001:4; 2003:11; 2008:91).  Die ouers se persepsie, raad en response in 

hierdie studie kan dus as relevant beskou word (Eloff& Kriel, 2003:329).  

Die ouers se perspektief aangaande ’n spesifieke saak kan wel later 

verander, maar hul belewing van die situasie bly dieselfde.   

 

Betroubaarheid is ook bevorder deurdat ’n verskeidenheid bronne 

geraadpleeg en uitklaringsgesprekke met belanghebbendes gevoer is (Du 

Toit, 2007:51).  Na die fokusgroeponderhoud is onderhoude met die 

onderwysers gevoer.  ’n Gesprek is gevoer met die departementshoof vir 

opvoedkundige leiding by die spesiale skool vir leerders met intellektuele 

inperkings om die perspektief van die spesiale skool te verkry.   

 

Om by te dra tot die betroubaarheid van die studie word die triangulasie 

van die studie nou ondersoek.   

 

(3) Triangulasie 

 

Triangulering van die data vind plaas wanneer die data uit verskillende 

bronne saamgevoeg word om by te dra tot die betroubaarheid van die 

studie (Creswell, 2011:259; De Vos, Strydom, Fouché&Delport 2011:402; 

Hofstee 2006:121; Patton, 2002:302).  In hierdie studie sal triangulasie 



149 
 

van data plaasvind deur die data wat uit die versamelde onderhoude 

ingesamel is, te vergelyk met die bevindings in die literatuuroorsig.  

 

(4) Etiese oorwegings 
 

Die volgende etiese oorwegings sal in gedagte gehou word en so ver 

moontlik toegepas word: 

 

• Skriftelike, ingeligte toestemming sal verkry word by alle 

deelnemers aan hierdie studie; ’n voorbeeld van hierdie 

toestemmings brief is in Bylaag A opgeneem.   

• Die navorser sal so ver moontlik die vertroulikheid van die 

respondente respekteer en na die respondente verwys deur 

gebruik te maak van ’npseudoalfabetletter. 

• Die navorser sal toesien dat die respondente geen fisiese of 

emosionele skade ly as gevolg van hierdie studie nie. 

• Terugvoer sal so spoedig moontlik aan die respondente gegee 

word na die voltooiing van die studie (Matthews & Ross, 

2010:73-80).   

 

Om hierdie studie prakties moontlik te maak word die studie afgebaken.  

 

4.6.8 Afbakening van die studieveld 

 

Afbakening van die studieveld is wanneer die studie om praktiese redes 

beperk word tot ’n spesifieke area of groep (Hofstee, 2006:28). 
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Om hierdie spesifieke studie prakties moontlik te maak word die terrein 

van studie afgebaken tot ouers van leerders met Downsindroom.  

Aangesien die navorser reeds oor ’n tydperk van 21 jaar met leerders met 

Downsindroom werk, was dit die aangewese keuse vir die beperking van 

hierdie studie.    

 

Op aanbeveling van me. Swanepoel tydens die onderhoud op 14 Februarie 

2008 is spesifiek op die Gauteng-area besluit, aangesien die 

Downsindroomvereniging van Pretoria in hierdie area gesetel is.  Hulle 

poog om soveel as moontlik leerders met Downsindroom wat in die area 

woon, in inklusiewe skole daar geplaas te kry.  Dit is ook gerieflik vir die 

navorser, aangesien sy self in hierdie area woonagtig is. 

 

Die doel van hierdie afbakening is nie om te veralgemeen nie, maar om 

eerder ’n in-diepte ondersoek op ’n kleiner studieveld te fokus en 

daardeur die probleem beter te begryp.   

 

Die data wat versamel is, moes op ’n manier in werkbare dele verdeel 

word.  Hierdie proses is die data-analise.  
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4.7 DATA-ANALISE 

 

4.7.1 Data-analiseproses 

 

Die data is in drie stappe geanaliseer, naamlik oop kodering, aksiale 

kodering en laastens selektiewe kodering. 

 

(1) Oop kodering   

 

Oop kodering behels die identifisering, benoeming, kategorisering en 

beskrywing van verskynsels soos dit in die data na vore gekom het 

(Struwig & Stead, 2001:169; Du Toit, 2007:67).   Die data is aanvanklik 

deur die navorser getranskribeer.  Daarna is ’n mikro-analise van die data 

gedoen.   

 

Ooreenstemmende konsepte wat in die data voorgekom het, is 

geïdentifiseer, in ’n kleur gemerk en met kantnotas aangedui.  ’n 

Voorbeeld van hierdie oop kodering is vervat in Bylaag E).   

 

Hierna is die oorstemmende data in ’n tabel oorgeskryf.  ’n Voorbeeld van 

hierdie mikro-analise in opgeneem in Bylaag F.  Die mikro-analise is 

opgestel met die navorsingsvrae en die navorsingsdoelwitte, soos 

uiteengesit in Hoofstuk 1 (paragraaf 1.4) van hierdie studie, in gedagte.   
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(2) Aksiale kodering      

 

Aksiale kodering word gedoen om die data wat tydens oop kodering en die 

mikro-analise verwerk is, weer tot ’n geheel saam te voeg (Du Toit, 

2007:68).  Die aksiale kodering vorm die bevindings wat in Hoofstuk 5 

vervat is.     

 

(3) Selektiewe kodering 

 

Selektiewe kodering is die laaste stap in die data-analiseproses.  Dit 

behels die integrasie van die vernaamste subtemas om sodoende die 

navorsingsprobleem op te los.  Hierdie selektiewe kodering is vervat in die 

resultate van die studie. 

 

4.8 NAVORSINGSPROSES 

 

Om ’n navorsingsprojek te loods moet daar bepaalde prosesse gevolg word 

(McMillan & Schumacher, 2001:9).  In hierdie studie sal die proses in 

fases plaasvind.  Hierdie fases word nou skematies voorgestel en daarna 

individueel bespreek.   

 

Fase 1 is in sy geheel voltooi voordat oorgegaan is na die daaropvolgende 

fases.  
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Fase 1 

Literatuuroorsig 

 

Die ouer se rol binne die inklusiewe 

onderwysstelsel 

 Die ouer van die leerder met 

Downsindroom se rol 

 

Vrae voortspruitend uit die literatuuroorsig 

 

Fase 2 

Fenomenologiese studie 

 

Fokusgroeponderhoude 

met ouers van kinders 

met Downsindroom 

 Individuele onderhoude met:  

Fasiliteerder van die GDoE; 

Direkteur van 

Downsindroomvereniging; en 

Deptshoof by spesiale skool. 

 Individuele 

onderhoude met 

onderwysers van 

leerders met 

Downsindroom 

 

Fase 3 

Data-analise 

Transkribering van data 

Analisering en verwerking van die data 

Identifisering van gemeenskaplike kategorieë 

 

Fase 4 

Bevindings en bespreking van navorsing 

Oplossing van die navorsingsvrae en navorsingsprobleem 

Aanbevelings vir verdere studie 

Figuur 4.2 Skematiese voorstelling van die verloop van die studie 
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4.8.1 Fase 1 

 

Fase1 het bestaan uit ’n tweeledige literatuuroorsig.  Dit behels die 

insameling van data deur literatuurbronne en die vergelyking van die 

verskillende bronne om tot ’n slotsom te kom.   

 

Volgens Hofstee (2006:91) is die doel van die literatuuroorsig om vas te 

stel wat in die bepaalde studieveld aan die gang is en hoe die navorsing 

binne die groter raamwerk van die studieveld inpas.  Dit verskaf ’n 

teoretiese grondslag waarop die navorsing gebou kan word wat op sy 

beurt lei tot die daarstelling van nuwe kennis in die betrokke veld 

(Hofstee, 2006:91).   

 

In hierdie studie is die eerste literatuuroorsig in Hoofstuk 2 op die 

gebied van inklusiewe onderwys onderneem.  Dit is spesifiek gedoen om 

die ouers se rol binne die inklusiewe onderwysbestel te ondersoek.  

Hierdie literatuuroorsig het vir die navorser ’n basis geskep vanwaar die 

tweede literatuuroorsig geloods kon word.   

 

Die verdere literatuuroorsig het gefokus op die leerder met 

Downsindroom.  Nadat die leerder met Downsindroom ondersoek is, is die 

ouers van die leerders met Downsindroom se rol in detail ondersoek en 

bespreek.     
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Uit hierdie literatuuroorsig het spesifieke kategorieë na vore getree.  

Hierdie kategorieë is in subkategorieë geformuleer en as vrae aan die 

respondente gestel.   

 

4.8.2 Fase 2 

 

In Fase2 is telefonies met die Downsindroomvereniging gereël vir die 

gebruik van die lokaal.  Hulle het die respondente gekontak en gereël dat 

hulle teenwoordig sal wees vir die fokusgroeponderhoud. 

 

Toestemming is skriftelik by die respondente gekry om deel te wees van 

die navorsing.  ’n Voorbeeld van hierdie vorm is aangeheg in Bylaag A.  Die 

vrae wat voortgespruit het uit die literatuuroorsig in Fase 1 is as 

onderhoudsvrae gebruik.   

 

Onderhoude is gevoer met vier ouers van leerders met Downsindroom 

asook twee onderwysers in gewone inklusiewe skole met leerders met 

Downsindroom in hul klas.   

 

Daar is voorts gepoog om inligting in te win aangaande die kontinue 

insluiting van leerders met Downsindroom wat gewone inklusiewe skole 

bywoon.  Daarom is ’n onderhoud gevoer met die departementshoof vir 

opvoedkundige leiding by ’n spesiale skool vir leerders met intellektuele 

inperkings.  
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’n Onderhoud is ookmet elk van die volgende persone gevoer: 

 

• Die Direkteur van die Downsindroomvereniging van Pretoria, me. Le 

Roux; 

• Me. Swanepoel, ’n leerondersteuningsfasiliteerder by die 

Onderwysdepartement in die Tshwane-suid distrik in haar 

hoedanigheid as voorsitter van die Downsindroomvereniging in 

Pretoria en ma van ’n seun met Downsindroom; en 

• Mev. Ramjas van die Downsindroomvereniging van Pretoria en ma 

van ‘n dogtertjie met Downsindroom. 

• Dr. Van Oosterhum, Voorsitter van die Vereniging vir Tuisonderrig, 

 

’n E-pos is gestuur aan me. Mari Schoeman, Hoofopvoedkundige Spesialis, 

Inklusiewe Onderwys by die Departement van Basiese Onderwys.  ’n 

Voorbeeld van hierdie kommunikasie is aangeheg in Bylaag C. 

 

Die teikengroep vir die onderhoude moes eers bepaal word.  Die kriteria 

vir die insluiting in die fokusgroep was dat die ouers minstens een kind 

het wat Downsindroom het en wat tans in ’n gewone inklusiewe skool in 

Gauteng ingesluit is.  

 

’n Oudio-opname is van al die onderhoude gemaak.  Die 

fokusgroeponderhoud is ook visueel opgeneem, aangesien dit vir die 

navorser moeilik is om op ’n groep ouers se reaksies en nieverbale bydraes 

en op die verbale response van elke lid te fokus.  Die onderhoude is 

opgeneem sodat dit later getranskribeer en rustig geanaliseer kon word. 
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4.8.3 Fase 3 

 

In Fase 3 van die navorsingsproses is die onderhoude eers verbatim 

getranskribeer en daarna is die data deur middel van die analiseproses 

gereduseer tot ’n mikro-formaat sodat dit geïnterpreteer kon word om 

betekenis daaraan te gee (Du Toit, 2007:17).  Du Toit (2007:17) wys 

daarop dat transkripsies nie net die kopiëring van bepaalde oorspronklike 

data is nie, maar eerder interpretatiewe konstruksies van die inhoudelike.  

Met hierdie interpretering van die data is die navorsingsvraag te alle tye 

in gedagte gehou, naamlik Wat is die ouers se rol in die kontinue insluiting 

van hul kind met Downsindroom in ’n gewone inklusiewe skool?  Die 

navorser het self hierdie transkriberings gedoen en dit het bygedra tot 

die totale verhouding met die data (Du Toit, 2007:17).   

 

Die verhouding tussen die data onderling word hierna geanaliseer om 

ooreenkomste tussen die data na te speur en dit teenoor die 

navorsingsvraag te stel. 

 

4.8.4 Fase 4 

 

Fase 4 dien as die resultaat van die studie.  In  hierdie fase is die 

bevindings uiteengesit en met die bevindings van die twee 

literatuuroorsigte gekontroleer.  Die data word gereduseer om tot die 

oplossing van die navorsingsvraag te lei.  Dit gee weer aanleiding tot die 

oplossing van die navorsingsprobleem. 
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4.9 SAMEVATTING 

 

In hierdie hoofstuk is die metodologie van hierdie studie uiteengesit.  

Daar is inligting verskaf ten opsigte van die motivering vir die studie, die 

probleemstelling, en die teoretiese asook die konseptuele raamwerke 

waarbinne die studie geloods is.   

 

Die kwalitatiewe fenomenologie en wat dit in hierdie studie behels, is 

uiteengesit om meer lig te werp op die studiemetodologie.  Aandag is 

geskenk aan die geldigheid, betroubaarheid, oordraagbaarheid, 

triangulasie en etiese oorwegings van hierdie studie.   

 

Laastens is die studieproses in fases verdeel.  In die voorafgaande 

hoofstukke is bykomende aandag aan Fase 1 en 2 gegee.   

 

In die volgende hoofstuk sal daar aandag geskenk word aan die 

bevindings en bespreking van die kwalitatiewe fenomenologiese studie oor 

die ouers se rol in die kontinue insluiting van hul kind met Downsindroom 

in ’n gewone inklusiewe skool in Gauteng.      

 

 

 

 

---oOo--- 
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HOOFSTUK 5 

 

BEVINDINGS EN BESPREKING VAN DIE  

KWALITATIEWE FENOMENOLOGIESE STUDIE 

 

Qualitative data analysis is primarily an inductive process 

of organizing the data into categories and identifying 

patterns among the categories  

McMillan & Schumacher, 2001:483 

 

5.1 INLEIDING 

 

In Hoofstuk 4is die metodologie van hierdie studie bekendgestel.  

Hierdie hoofstuk word spesifiek gewy aan die bevindings van die 

kwalitatiewe fenomenologiese studie wat onderneem is.  Die data is 

geanaliseer om tot ’n oplossing van die navorsingsprobleem te lei.   

 

Die ouers se praktiese ervaring van hul kind met Downsindroom 

word nagevors.  Die ouers en ander persone se menings en 

kundigheid kan gebruik word om by te dra tot die 

navorsingsresultate en as oplossing te dien vir die navorsingsvraag.   

 

Die teoretiese aspek van die literatuuroorsig en praktiese data 

verkry vanaf die respondente, word hier geïntegreer om by te dra 

tot ’n meer akkurate resultaat (Smit, 2001:139).  Deur die navorsing 
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poog hierdie studie om te bepaal wat die ouers se rol in die kontinue 

insluiting van hul kind met Downsindroom is en of hierdie ouers ’n 

invloed op die kind se kontinue insluiting in ’n gewone inklusiewe 

skool het. 

 

Vervolgens word die data geanaliseer nadie verwerking daarvan. 

 

5.2 KODES GEBRUIK VIR DIE DATA-ANALISE  

 

Om die verwerking van die data te vergemaklik is daar kodes aan al 

die respondente toegeken en dit dra daartoe by om die respondente 

se identiteit te beskerm. 

 

5.2.1  Kodes gebruik as identifiseringsmiddels van 

databronne  

 

Kode Databron 

E, A, R, S Moeder van leerder met Downsindroom 

Ee, Aa, Rr, Ss Leerder met Downsindroom 

H1, M1 Onderwyser van leerder met Downsindroom 

L2 Departementshoof by spesiale skool 

N Navorser 
 

Figuur 5.1 Tabel vir kodering van respondente 

 

5.2.2 Agtergrondinligting oor respondente  
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Vir hierdie studie is gebruik gemaak van vier ouers.  Slegs die 

moeders van die leerders met Downsindroom is by die fokusgroep 

betrek, aangesien slegs die moeders vir die onderhoud opgedaag 

het.  Die seleksie van die respondente is verteenwoordigend van die 

Suid-Afrikaanse gemeenskap.  Vier nasionaliteite word 

verteenwoordig.   

 

Ouer E is blank en die seuntjie (Ee) met Downsindroom is ses jaar 

oud.  Hy woon tans ’n gewone inklusieweskool in Gauteng by waar hy 

in Graad R is.  

 

Ouer A is ŉ Indiër.  Haar dogtertjie (Aa) is in Graad 5 in ŉ gewone 

inklusiewe skool in Gauteng waar sy sedert Graad 1 skool bywoon.  

Sy is 13 jaar oud.   

 

Ouer R is swart en haar seuntjie (Rr) is 13jaar oud.  Hy woon ook 

sedert die begin van sy skoolloopbaan ’n gewone inklusiewe skool in 

Gauteng by.  Hy is tans in Graad 4.  

 

Die vierde respondent is ouer S.  Sy is ’n Kleurling en die seuntjie 

(Ss) het Downsindroom.  Hy is tans 10 jaar oud en in Graad 1 in ŉ 

gewone inklusiewe skool in Gauteng. 

 

Al die genoemde leerders kom uit gesinne waar albei die biologiese 

ouers teenwoordig is.      
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Kode Kind se 

ouderd

om 

Ras Graad Leerder met 

Downsindroom 

Leerder se 

geslag 

      E 6 Blank R Ee Seun 

A 13 Indiër 5 Aa Dogter 

R 13 Swart 4 Rr Seun 

S 10 Kleurling 1 Ss Seun 

Figuur 5.2 Tabulering van agtergrondinligting 

 

Die ander respondente wat in die navorsing gebruik is, is die twee 

onderwysers van leerders met Downsindroom.  Die onderwysers is 

tans in gewone inklusiewe skole werksaam.  Hulle moes in 2010 

minstens een leerder met Downsindroom in hul klas gehad.   

 

Daar is ook ‘n onderhoud gevoer met die departementshoof van ‘n 

spesiale skool vir leerders met intellektuele inperkings.  Al drie die 

onderwysers het uitgebreide kennis oor die onderrig van leerders 

met Downsindroom en het ‘n jaar direk met die leerders met 

Downsindroom in hul klas gewerk.  Onderwyser M het ook self ‘n 

kind met intellektuele inperkings gehad en kon uit haar persoonlike 

hoedanigheid belangrike inligting met die navorser deel.   

 

Een van die onderwysers en die departementshoof het ondervinding 

in inklusiewe asook spesiale skole waar hul gewerk het met leerders 

met Downsindroom.  Die onderwysers het onderskeidelik 25 jaar en 
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12 jaar onderwysondervinding.  Die departementshoof het 23 jaar 

ondervinding waarvan sy die afgelope nege jaar by ‘n spesiale skool 

vir leerders met intellektuele inperkings werksaam is.     

 

5.3 DATA-INSAMELING, -ANALISE  EN -

INTERPRETASIE 

 

Data is tydens die fokusgroeponderhoud met die vier ouers en die 

individuele onderhoude ingesamel.  Direk na elke onderhoud is die 

data deur die navorser verbatim getranskribeer.  Op die manier kon 

die navorser spesifieke ooreenkomste en temas in die data begin 

identifiseer.  Na die transkribering is die data deur die proses van 

oop kodering gereduseer tot ‘n mikro-analise.   

 

Oopkodering behels die identifisering, benoeming, kategorisering en 

beskrywing van verskynsels, soos dit in die data na vore getree het 

(Struwig & Stead, 2001:169; Du Toit, 2007:67).  Die verskillende 

kategorieë wat uit die data na vore getree het, is in kleur gemerk en 

kantaantekeninge van die verskillende kategorieë is gemaak.  ’n 

Voorbeeld van die oop kodering is in Bylaag D.  

 

 Hierdie data is oorgedra in’n tabel om die mikro-analise te vorm.  ’n 

Voorbeeld van die mikro-analise is in Bylaag E.  Terwyl die data 

deurgewerk is, is twee spesifieke temas geïdentifiseer.    
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5.4 TEMAS VOORTSPRUITEND UIT DIE DATA-

ANALISE 

 

Die eerste tema wat geïdentifiseer kon word, is wat die ouers se 

oorweging was met die plasing van hul kind met Downsindroom in die 

inklusiewe skole.  Wat uit hierdie tema bepaal kon word, is of die 

ouers wel kontinue insluiting vir hul kind met Downsindroom 

ingedagte gehad het met sy/haaraanvanklike insluiting in ’n gewone 

inklusiewe skool.   

 

Die tweede tema is die navorsingsvraag van hierdie studie, naamlik 

wat die ouers se rol in die kontinue insluiting van hul kind met 

Downsindroom in ’n gewone inklusiewe skool in Gauteng is.   

 

 

Figuur 5.3 Die twee temas wat uit die data na vore getree het. 

Tema 1
Die ouers se 

oorweging by 
die 

inklusiewe 
plasing 

Tema 2
Die ouers se 

rol om 
kontinue 

insluiting te 
verseker
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Hierdie temas sal nou individueel bespreek word.  Die eerste tema 

wat uit die data geïdentifiseer is, het te doen met die ouers se 

oorweging by die plasing van hul kind in ’n inklusiewe skool.  Die 

ouers se oorweging by hierdie plasing gee aanleiding tot die 

oplossing van die navorsingsvraag, aangesien hieruit ‘n afleiding 

gemaak kon word, naamlik of die ouers werklik kontinue insluiting in 

gedagte gehad het toe hulle die kind geplaas het.  Eers dan kan die 

navorsingsvraag wat die tweede tema vorm, gevra word: Wat is die 

ouers se rol om te verseker dat hul kind met Downsindroom in die 

gewone inklusiewe skool aanbly? 

 

5.4.1 Tema 1: Die ouers se oorweging met die plasing van hul 

kind met Downsindroom in ’n gewone inklusiewe skool   

 

Die aanvanklike onderwerp wat met die moeders bespreek is, is hul 

oorweging met die plasing van hul kind met Downsindroom in ’n 

gewone  inklusiewe skool.  Hiermee was die navorser se doel om te 

bepaal wat die ouers se aanvanklike doelstelling met die plasing was, 

naamlik of kontinue insluiting die doel met die plasing was en of die 

leerder slegs aanvanklik geplaas is om te sien of hy/sy die mas in die 

gewone inklusiewe skool sou opkom.    

 

Die leerders wat hindernisse tot leer ondervind se ouers het die reg 

om hul kinders in skole van hulkeuse binne hul gemeenskap te laat 
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onderrig (DoE, 2001:15; 2008:29; Du Toit, 2007:16; Swart & 

Pettipher, 2011:19).  

 

Inklusiewe onderwys word gedefinieer as ’n stelsel wat erken dat 

alle kinders en jeugdiges kan leer, en dat alle kinders en jeugdiges 

ondersteuning nodig het.  Leerders het die reg om binne hul eie 

gemeenskap onderrig te ontvang saam met maats van hul eie 

ouderdom (DoE,2001:5).   

 

Wat die oorweging vir die ouers se besluit met die inklusiewe 

plasing van hul kind met Downsindroom in ’n gewone inklusiewe 

skool was, is die respondente gevra:“What I would like to know 

from you now, is why you decided on placing him or her in the 

setting he or she is in now, in the mainstream school, rather 

than in special schooling?” 

 

Die respondente se antwoorde is individueel verwerk en ’n mikro-

analise van die respondente se antwoorde is opgestel.   

 

Oorweging by plasing in gewone inklusiewe skool Respondent 

Bekendstelling aan die gemeenskap R, A, S, E 

Aanvaarding in die gemeenskap R, E, S 

Nabootsing van gedrag A, S, E 

Positiewe stimulerende omgewing A, S, E 

Sosiale interaksie A, S, E 

Akademiese vordering  A 
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Figuur 5.4 Mikro-analise van Tema 1 

 

Uit hierdie data het ses prominente oorwegings vir die ouers se 

inklusiewe plasing na vore gekom (Sien Bylaag D).  Dit het die 

kategorieë vir hierdie studie gevorm.   

 

Die ses kategorieë vir die inklusieweplasing is soos volg:  

 

• Die bekendstelling van hierdie leerder met Downsindroom aan 

die gemeenskap  

• Aanvaarding van hierdie leerder binne die gemeenskap  

• Nabootsing van tipiese gedrag  

• Blootstelling aan ’n positiewe en stimulerende omgewing 

• Sosiale interaksie met tipies ontwikkelende leerders 

• Akademiese vordering 

 

(1)Bekendstelling aan die gemeenskap 

 

In die eerste plek sal na die bekendstelling aan die gemeenskap as 

rede vir plasing gekyk word.  

 

Al vier die ouers was van mening dat hierdie plasing tot voordeel van 

die leerders was, aangesien die leerders reeds op ‘n vroeë ouderdom 

aan die gemeenskap bekendgestel is.  Respondent R noem dat dit vir 

haar die belangrikste oorweging was met hierdie plasing.  Dit is ook 
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belangrik vir ouer E dat haar kind eers binne die kleiner gemeenskap 

van die gesin en die skool bekendgestel moet word voordat hy aan 

die groter gemeenskap voorgestel word.  Binne Bronfenbrenner se 

bio-ekosistemiesebenaderingsmodel word hierdie kleiner 

gemeenskap as die mikrostelsel beskryf.  Bronfenbrenner se model 

beskryf die groter gemeenskap as die mesostelsel wat hier die 

groter gemeenskap verteenwoordig waaraan die leerders met 

Downsindroom bekendgestel en waarin hulle later aanvaar moet 

word (Swart & Pettipher, 2011:10).  

 

Respondent A het genoem dat ouers die inklusiewe plasing in 

hul gemeenskapskool oorweeg, aangesien hulle’n 

langtermyndoelwit vir hul kind het.  In haar woorde:“You 

would often look for a school in your community and 

environment because that is where your child is going to grow 

up ultimately; in your community.  Your community needs to 

become aware that there is a child with special needs, 

because your future goal is that you are actually ultimately 

preparing your child for later life.  To hold down a job and 

you’re hoping that employment will come out of the 

community.” 

 

(2) Aanvaarding in die gemeenskap 

 

Die tweede kategorie wat eintlik uit hierdie een voortspruit, is die 

aanvaarding van die leerder in die gemeenskap.   
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Drie van die respondente het daarvan melding gemaak dat hulle, hul 

kind met Downsindroom in ’n gewone inklusieweskool geplaas het, 

aangesien hulle van mening is dat dit daartoe sal bydra dat die 

leerder makliker in die gemeenskap aanvaar sal word.  Vir 

respondent R was dit belangrik dat Rr in die gemeenskap waar hulle 

woon, aanvaar moes word, want in hierdie gemeenskap, noem 

sy:”Others, they don’t accept them as they are disabled.”  Wat sy 

bedoel. is dat leerders en persone met gestremdhede nie in hul 

gemeenskap aanvaar word nie.   

 

Hierdie siening kan ook deur literatuurkontrole gestaaf word.  In 

sekere Afrika-kulture word die geboorte van ’n kind met 

’ngestremdheid as sonde en ’n vernedering beskou (Mathopa, 

2007:18).   

 

Hierdie plasing is ook deur respondent S gedoen met die 

langtermyndoelwit dat haar kind dalk op ’n later stadium in die 

gemeenskap aanvaar kan word.  Sy is van mening dat die vaardighede 

wat haar kind aanleer in die skool, sal verseker dat hy in die 

gemeenskap aanvaar sal word.   

 

Die twee onderwysers (M en H) was van mening dat die ouers die 

leerders in die gewone inklusieweskool plaas om hierdie leerders aan 

die gemeenskap bekend te stel, sodat die gemeenskapslede aan 

hierdie leerders gewoond kan raak.  Onderwyser M het genoem dat 
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“hierdie ouers het hul kind hier geplaas dat almal haar kan sien en 

aan haar gewoond kan raak; dan is dit nie meer ‘n snaaksigheid nie.” 

Die onderwysers was ook van mening dat die ouers self binne die 

gemeenskap aanvaar wil word, en daaroor dan hierdie plasing.    

 

3) Nabootsing van tipiese gedrag 

 

Die volgende kategorie wat die respondente uitgewys het as 

oorweging vir hierdie inklusiewe plasing is die nabootsing van gedrag.   

 

In haar antwoord op die vraag wat die hoofrede vir hierdie 

inklusiewe plasing van haar dogter is, was respondent A baie 

spesifiek.  Sy het gesê:“But I think the main advantage of why 

we place our children in mainstream schools is that, they’re 

very good copycats; so they copy anybody’s behaviour and so 

the model that you want to present to them is obviously 

children who are developing.”   

 

Volgens respondent A is die hoofoorweging by plasing sodat die 

leerder met Downsindroom die tipiese gedrag van die normaal 

ontwikkelende leerders kan naboots.  Respondent S gaan voort om 

te noem dat “there are children of their own age and they can see 

others behave in a certain way and then, as said, they copy the 

behaviour.”   
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Die leerders met Downsindroom word deur die ander leerders gelei 

om soos enige ander normaal ontwikkelende leerder op te tree en op 

sekere situasies te reageer.  Onderwyser H het ook saamgestem 

met hierdie ouer.Sy het gesê: “Sy na-aap al die kinders in die klas, 

maar ontwrig ook die klas met hierdie gedrag van haar.” 

 

Engelbrecht & Swanepoel (2009:37) is van mening dat leerders met 

Downsindroom vinniger vorder in ‘n omgewing waar hulle die gedrag 

van ander leerders kan naboots, en op hierdie wyse lewens- en 

oorlewingsvaardighede aangeleer kan word. 

 

 

 

 

(4) Positiewe en stimulerende omgewing   

 

Dit bring ons by die vierde kategorie wat in hierdie fokusgroep na 

vore getree het, naamlik die positiewe, stimulerende omgewing 

waarin hierdie leerders geplaas word. 

Drie van die vier respondente aangedui dat hulle die positiewe 

en stimulerende omgewing van die gewone inklusiewe skool as 

rede vir hierdie plasing gebruik het.  Respondent S het haar 

sterk uitgespreek en gesê: “... absolutely, a stimulating 

environment...”.  Een respondent het selfs bygevoeg dat hierdie 

vorm van positiewe, stimulerende omgewing slegs in gewone 

inklusiewe skole gevind kan word waar die leerder met 
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Downsindroom by die ander tipiese leerders leer.  Sy noem 

voorts: “It’s not just the teacher who’s the teacher but it’s the 

other children in the class who are actually also the teachers 

because they are learning from one another.” 

 

In die literatuuroorsig is hierdie rede vir plasing bevestig deur Van 

Wyk en Lemmer (2009:7).Hulle stel dit duidelik dat enige situasie ’n 

positiewe leersituasie kan word en verwys hoofsaaklik na die 

gesinsaktiwiteite as die geskikste leersituasie.  Die ouers is egter 

van mening dat die optimale leersituasie in die gewone 

inklusieweskool plaasvind.   

 

 

 

(5) Sosiale interaksie 

 

Die respondente het ook groot waarde geheg aan die sosiale 

interaksie waaraan die leerders in die gewone inklusiewe skole 

blootgestel word. 

 

Volgens drie van die respondente het die leerders met 

Downsindroom in die algemeen probleme om 

sosiaalaanvaarbaregedrag te openbaar.Dit is vir die leerder en die 

ander lede in die gemeenskap moeilik om sosiaal met leerders met 

Downsindroom te verkeer.   
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Dit was een van die redes wat die ouers as oorweging van hierdie 

inklusiewe plasingaangevoer het.  Drie ouers wou hê hul kinders 

moes sosiale interaksie van ander normaal ontwikkelende leerders 

aanleer.  Respondent R het genoem dat haar seun nie in die 

gemeenskap aanvaar word nie. Deur hom aan die gemeenskap bloot 

te stel kan lei tot sosiale interaksie.   

 

Respondent A het te kenne gegee dat sy sosiale interaksie as een 

van die eerste redes vir plasing aangevoer het, maar soos haar 

dogtertjie vorder, het dit ‘n bysaak geword omdat Aa soveel meer 

voordeel uit hierdie plasing getrek het.   

 

 

 

(6) Akademiese vordering 

 

In sy huidige vorm word die kurrikulumas een van die leerders met 

Downsindroom se grootste hindernisse tot leer beskou (Engelbrecht 

& Swanepoel, 2009:131; Schoeman, 2007:29).  Slegs een ouer, 

respondent A, het melding gemaak daarvan dat die leerder se 

akademiese vordering vir haar ’n bonus is.  Respondent A se woorde 

was: “If the academic comes with that, you’re getting an added 

bonus.”  Sy het dit dus nie as rede vir die plasing gebruik nie, maar 

dit was ’n bonus wat sy gekry het nadat sy die leerder in die gewone 

inklusieweskool geplaas het.   
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Uit die respondente se antwoorde kon die navorser die afleiding 

maak dat hierdie leerders se ouers wel kontinue insluiting met die 

inklusiewe plasingin gedagte gehad het.  Hiermee is die 

navorsingsvraag dus beantwoord. 

 

Die tweede vraag onder Tema 1 is voorts aan die ouers gerig: 

“Would you consider special school placement for your child now or 

in future?” 

 

Op hierdie vraag het al vier respondente aanvanklik oorweldigend 

‘nee’ geantwoord en aangedui dat hulle nie plasing in ’n spesiale skool 

oorweeg nie.  Respondent E het genoem: “Nee, ek hoop ook nie in die 

hoërskool nie.” 

 

Nader aan die einde van die onderhoud het een ouer, 

respondent S, wel genoem dat hulle op die oomblik plasing in ’n 

spesiale skool oorweeg.  Respondent S se woorde was: “Ss had 

a very serious motor vehicle accident and as a result of that he 

hasa brain injury that has affected his cognitive skills. So, yes, 

we are actually looking at somewhere else to place Ss because 

we believe right now that the mainstream school is just not 

working for him.” 

 

Sy het ook later genoem dat hierdie skuif na ‘n spesiale skool nie in 

hul beplanning was nie. As dit nie vir hierdie ongeluk was nie, sou 

hulle nooit die spesiale skool oorweeg nie.  Daar kan dus met 
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sekerheid aanvaar word dat al die respondente wat aan hierdie 

studie deelgeneem het, kontinue insluiting van hul kinders met 

Downsindroom in gewone inklusiewe skolein gedagte gehad het.   

 

Hiermee word die vraagmet die gepaardgaande doelstellings dus 

beantwoord. 

 

Alhoewel die respondente almal saamgestem het dat hulle dit nie 

oorweeg om hul kinders oor te plaas na spesiale skole toe nie, wys 

die statistiek van die Departement van Onderwys dat daar steeds 

leerders is wat die skool verlaat (DoE, 2011:14).   

 

Soos in Hoofstuk 2 (paragraaf 2.9) van hierdie studie aangedui is, is 

dit ongelukkig so dat ’n aantal leerders met Downsindroom na 

spesiale skole oorgeplaas word of heeltemal uit die skoolstelsel 

verdwyn (Ramjas, 2011; Via Nova Skool-statistiek).   

 

In hierdie verband is dr. Van Oosterhum gekontak.  Ongelukkig het 

hy geen kennis gedra van waar hierdie leerders hulle bevind nadat 

hulle die onderwysstelsel verlaat het nieomdat daar geen statistiek 

hieroor beskikbaar is nie.  Hy is slegs bewus van die leemte in die 

statistiek (Van Oosterhum, 2010).  

 

Die Departement van Onderwys dui wel ’n rede aan hoekom hierdie 

leerders die onderwysstelsel verlaat (DoE, 2011:14).  Dit blyk dat 

die plasing en oorplasing van leerders met Downsindroom na spesiale 
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skole toegeskryf kan word aan die besluit wat die ouers van hierdie 

leerders oor hul kinders se skoolplasing neem (DoE, 2001 en 2008; 

Du Toit, 2007:16; Swart & Pettipher, 2011:19). 

 

Hoeveel leerders met Downsindroom tans gewone inklusiewe skole 

bywoon, is onbekend.Die Downsindroomvereniging van Pretoria kon 

slegs die statistiek van die leerders in Pretoria en leerders by wie 

hulle betrokke is, beskikbaar stel (Ramjas, 2011).  Daar is tans 21 

leerders met Downsindroom in inklusiewe skole in Pretoria, aldus die 

Downsindroomvereniging.  Van hierdie leerders is dertien in Graad R 

en agt in Grade 1-10.  Duidelik is daar min leerders wat aanbly in 

gewone inklusiewe skole. 

 

5.4.2  Tema 2: Die ouers se rol in die kontinue insluiting 

van hul kind met Downsindroom in ’n gewone inklusiewe skool 

 

Hier is daar ’n aantal ongestruktureerde vrae aan die respondente 

gestel om so ver as moontlik data van hulle te verkry. ’n Lys van die 

ongestruktureerdevrae is in Bylaag B vervat.  Die data is weereens 

geanaliseer en ‘n mikro-analise saamgestel waarin die kategorieë 

vervat is wat daaruit voortgespruit het. 
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 Die ouers van ’n kind met Downsindroom se rol in die 

kontinue insluiting van hierdie kind in ’n gewone 

inklusiewe skool 

Respondent 

 Ouer as fasiliteerder van kommunikasie 

 Tussen huis en skool/onderwyser 

 

E, S, R, A 

 Die ouer as realistiese doelsteller vir die leerder A, R, S 

 Ouer as ondersteuner van die onderwyser 

Sensitisering ten opsigte van inklusiewe onderwys 

Emosionele ondersteuning aan onderwyser 

Ten opsigte van die hulp met die leerproses 

Skep en voorsiening van leeronderrigsteunmateriaal 

Keuse van die leerinhoude 

Kurrikulumaanpassings 

 

A, E 

A, S, E 

R, A, S 

R, A, S 

A,S 

A 
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 Die ouer as tuiswerk-helper 

 Hulp met die leerder se tuiswerk 

 Omskakeling van leerinhoude in visuele formaat en 

aktiwiteite  

 Skep en voorsiening van leeronderrigsteunmateriaal 

 Vind van onderrigmetodes wat vir hierdie leerder 

werk 

Die aanleer van sosiaal aanvaarbare gedrag 

A, R, S 

A, S 

R, S, A 

 

A, S, R 

A, S 

 

H, S, A 

 Betrokkenheid as vrywillige werker by die skool 

 Die ouers tree in sekere gevalle op as 

leerfasiliteerders in die klas en skool. 

Fondsinsamelaar 

 

A, S 

 

E, A, S 

Figuur 5.5Mikro-analise van Tema 2. 

 

Uit hierdie tema het vyf rolle van die ouers na vore getree.  Dit 

verteenwoordig die kategorieë wat ouers van leerders met 

Downsindroom se kontinue insluiting in inklusiewe skole kan 

beϊnvloed.   

 

(1)Ouers as fasiliteerders van kommunikasie en 

kommunikasiekanale  

 

Al vier respondente was dit eens dat dit die ouers se 

verantwoordelikheid is om ’n goeie verhouding en 

kommunikasiekanaal tussen die skool en die huisdaar te stel.  

Die ouers en die skool of onderwysers moet die vrymoedigheid 

hê om enige hindernisse wat moontlik kan ontwikkel onmiddellik 
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met die ander party te bespreek.  Respondent S 

verduidelik:“There must be a very good understanding between 

the teacher and the parent where the parent can go to the 

teacher and the teacher is comfortable enough to come to the 

parent to say,‘This is where something is going wrong.’” 

 

Van die respondente het genoem dat daar gereelde verbale 

kommunikasie tussen die ouers en die onderwysers is.   

 

Respondent S het genoem dat sy daagliks deur middel van ’n 

dagboek met die onderwyser kommunikeer.  Respondent H, een van 

die onderwysers, het juis hierdie aspek as die hindernis in die 

verhouding en ook in die leerder se vordering beskryf.  Sy het 

genoem dat die ouers elke dag met haar kom praat oor die leerder 

se vordering en dat dit van die ander leerders se klastyd in beslag 

neem.  Sy het ook genoem dat daar nie elke dag iets is wat 

bespreking nodig het nie.  In haar woorde: “Sy (die moeder) kom 

kort-kort in die klas in; omtrent elke dag wil sy weet hoe vorder sy 

(die leerder met Downsindroom)en hoe dit met haar gaan. Dit is baie 

steurend.”  Die voorsitter van die Downsindroomvereniging het in 

haar onderhoud daarvan melding gemaak dat die ouers te betrokke 

by die leerders kan wees. Dit kan ‘n hindernis wees en moontlik die 

leerders se kontinue insluiting beïnvloed. 

 

Respondent M, die ander onderwyseres, was weer van mening dat 

die moeder se daaglikse kontak tot voordeel van die leerder strek, 
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aangesien hulle onmiddellik klein sakies kan bespreek en verseker 

dat dit nie in hindernisse ontwikkel nie. 

 

In die literatuuroorsig van hierdie studie was die ouers se rol as die 

fasiliteerders van kommunikasie en kommunikasiekanale een van die 

rolle wat sterk na vore getree het.  Engelbrecht en Swanepoel 

(2009:37) asook Epstein (Swart & Phasha, 2011:217) is van mening 

dat dit belangrik is om ŉ oop kommunikasiekanaal tussen die skool en 

die huis en andersom te bewerkstellig. 

 

 

 

(2) Die ouers as stellers van realistiese doelwitte vir die 

leerder 

 

Deel van hierdie kommunikasie is om doelwitte vir die leerders te 

stel.  Uit die data het dit duidelik geword dat die ouers duidelike en 

realistiese doelwitte vir hul kinders stel.  Drie van die vier ouers 

het groot waarde aan doelwitte geheg.  Hulle noem dat daar op ‘n 

baie vroeë ouderdom reeds vir die leerders met Downsindroom 

sekere doelwitte gestel word.  Respondent S deel die siening dat die 

besluit om inklusiewe onderwys te oorweeg een van die doelwitte is 

wat baie vroeg reeds in hierdie leerders se lewens geneem moet 

word.   
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Respondent A het die struktuur wat sy aan die begin van elke 

jaar met haar dogter se onderwyser volg, verduidelik: “At the 

beginning of each year there’s a sit-down between myself and 

the teacher, and we outline goals of what we want to achieve 

with my daughter over the course of the year.” 

 

Een van die respondente noem dat alles wat hulle met betrekking 

tot haar seun Rr doen deel van die langtermynvisie is wat hulle 

reeds vroeg in hul seunse lewe gestel het.  Sy beskryf dit so 

duidelik as sy sê: “...to sort of channel the vision that we are 

ultimately looking for into a long-term goal for this child”.   

 

Die ouers se rol as realistiese doelstellers vir hul kind met 

Downsindroom het duidelik na vore getree in die literatuuroorsig in 

Hoofstuk 3 van hierdie studie.  Dit is reeds bespreek dat die ouers 

vanaf die geboorte van die kind sekere doelwitte vir hom of haar 

moet stel (Charleston, 2007:25).   

 

Met skooltoetrede word hierdie besluite in samewerking met die 

skool en die onderwysers geneem (Engelbrecht & Swanepoel, 

2009:38; Swart & Phasha, 2011:218).  Die ouers vorm deel van die 

assesseringspan wat op sy beurt deel uitmaak van die instituutvlak-

ondersteuningspan en distriksgebaseerdeondersteuningspan wat 

besluit oor die leerders se vordering en skoolplasing (DoE, 

2008:29).  
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Die ouers neem hierdie besluite in verband met die leerders met 

Downsindroom, maar hul besluite hou groot uitdagings in vir die 

persone, soos die onderwysers, wat met hierdie leerders moet 

werk.  Die onderwysers moet op hul beurt ondersteun word in die 

taak wat van hulle verwag word.   

 

(3) Ouers as ondersteuners van die onderwysers 

 

Al vier die respondente was dit eens dat die ouers die onderwysers 

behoort te ondersteun.  Dit vind op verskeie wyses plaas.  Uit die 

data het ses subkategorieë van ondersteuning duidelik geword, 

naamlik:  

• Sensitisering ten opsigte van inklusiewe onderwys; 

• Emosionele ondersteuning aan die onderwysers; 

• Ondersteuning ten opsigte van die hulp met die leerproses; 

• Keuse van leerinhoude; 

• Skep en voorsiening van leeronderrigsteunmateriaal; en  

• Kurrikulumaanpassings wat nodig is vir hierdie leerders.   

 

Wanneer leerders met Downsindroom se ouers beplan om hulle 

in gewone inklusieweskole in te sluit, is daar spesifieke rolle 

wat die ouer behoort te vervul. Respondent A stel dit soos 

volg: “You need to go into the school and sensitise the school 

as to how it’s (inklusiewe onderwys) going to work.  If the 

school is already open to the idea and they have children with 

special needs at school then it’s quite relatively easy.  It just 
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depends on the needs of the school; ultimately, then the 

teacher’s needs.” 

 

Die eerste rol wat die ouers dus moet vertolk met die leerders met 

Downsindroom se toetrede tot gewone inklusieweskole, is dié van 

sensitiseerder vir inklusiewe onderwys.  Die ouers behoort kennis en 

inligting ten opsigte van inklusiewe onderwys met die skool en die 

onderwysers te deel.  Aangesien party skole nie ten gunste van 

inklusiewe onderwys is nie en nie oor die nodige kennis aangaande 

inklusiewe onderwys beskik nie. 

 

Drie respondente het melding daarvan gemaak dat die onderwyser 

binne inklusiewe onderwys inligting en ondersteuning moet ontvang.  

Soos respondent A hierbo genoem het, moet die ouer die skool en 

onderwyserbetrokke by inklusiewe onderwys ondersteun.   

 

Volgens die SIAS-onderwysdokument (DoE, 2008:29) is dit die 

Departement van Onderwys en die skool se verantwoordelikheid om 

die ouers in hierdie proses te ondersteun.  Respondent A verstrek 

die rede vir die omgekeerde verantwoordelikheid as sy sê: “...maybe 

because they don’t know exactly how to go about it (inklusiewe 

onderwys)”. 

 

Die volgende subkategorieë van ondersteuning wat die ouers aan die 

onderwysers behoort te verleen, het almal te doen met die leer- en 

onderrigproses.  Die ouers behoort die onderwysers te ondersteun 
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ten opsigte van die leerproses self, die skep en voorsiening van 

leeronderrigsteunmateriaal (LOOM), die keuse van leerinhoude 

asook die kurrikulumaanpassings wat nodig is vir hierdie leerders 

met Downsindroom.   

 

Daar moet kurrikulum-spesifieke ondersteuning aan die onderwyser 

verskaf word aangaande die aanpassing wat moontlik nodig mag wees 

om leerders met Downsindroom in die gewone inklusieweskool te 

akkommodeer.  Respondent S het beskryf dat sy die onderwyser 

besoek en dat hulle dan “...look at different learning programmes 

etc.  So, you actually help in the learning process itself.”Respondent 

A het dit gestel as: “So, we choose what we think is going to be of 

importance to her.”   

 

Die ouers vorm nie slegs deel van die besluitneming oor die keuse 

van leerinhoude wat hulle van mening is geskik is vir hul kinders nie, 

maar ook op watter wyse die leerinhoud aan die leerders voorgehou 

moet word.  Dit is juis hierdie aspek waaroor die twee onderwysers 

sterk menings uitgespreek het.  Respondent M het genoem dat die 

ouer “...voorskriftelik is en ... inmeng in die klas”.  Alhoewel sy die 

ondersteuning waardeer, het dit haar ongemaklik gemaak as die ouer 

vir haar voorskryf wat sy in die klasmoet doen.   

 

Uit die literatuuroorsig van hierdie studie het dit baie duidelik 

geblyk dat leerders met Downsindroom op ’n visuele manier leer en 

dat die leerinhoude in prentformaat of deur middel van aktiwiteite 
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aan die leerders voorgehou behoort te word om te verseker dat 

hulle optimaal kan leer en ontwikkel (Engelbrecht & Swanepoel, 

2009:38).  Drie van die vier respondente het aangedui dat hulle 

leeronderrigsteunmateriaal aan die onderwysers voorsien.  Die skep 

van leeronderrigsteunmateriaal word as deel van die leerders se 

tuiswerk gedoen.   

 

Respondent A en S het genoem dat hulle die leerders se werkvelle 

aanpas deur dit in prentformaat om te skakel, waar nodig, en vir die 

onderwyseres skool toe stuur.  Respondent S was van mening dat die 

onderwyser ondersteun moet word: “Yes, even if it means providing 

them with learning activities as well.”Albei hierdie ouers is van 

mening dat dit hul plig is om hierdie leeronderrigsteunmateriaal aan 

die onderwysers te voorsien. 

 

Respondent E het genoem dat die onderwysers hulle nie positief 

gesind sal wees as die ouers hulle nie hierin ondersteun nie, 

terwyl respondent A gesê het:“I would actually adapt it for her.  

So I would go to the computer and find a way how I can do it in 

a picture format.  For example, if I take religion, all I had to 

teach my daughter was the symbols of each religion and just by 

looking at the symbols you could tell that’s a Christian, that a 

Hindu, that a Muslim. So, she’s still learning the same concept, 

she’s just not learning it in text format.” 

 

(4) Die ouers as tuiswerk-helpers 
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Die grootste gedeelte van die onderhoud is aan hierdie spesifieke 

rol van die ouers gewy.  Die navorser het hieruit afgelei dat die 

ouers baie van hul tyd aan tuiswerkhulp bestee. 

 

Die ouer behoort die onderwyser te ondersteun deur toe te sien dat 

hul kind se tuiswerk elke dag gedoen is, soos duidelik uiteengesit in 

die Ouergids(DoE, 2005: 11).  Die ouers wat as respondente aan 

hierdie studie deelgeneem het, het groot erns met die manier 

waarop hulle hul kinders met tuiswerkondersteun.  Respondent S het 

genoem: “It’s not only the onus on the teacher to actually find 

learning material, to find methods of actually teaching the child 

because obviously normal methods are not going to work.” 

 

Hierdie ouers het te kenne gegee dat hulle bogenoemde as tuiswerk 

hanteer.  Tuiswerk vir die ouers behelsdus die vind van leermetodes 

wat vir hul kind werk.  Die skep van leeronderrigsteunmateriaal en 

die afwenteling van werkvelle asook die omskakeling van leerinhoude 

in prent- of aktiwiteitsformaat, vorm dan ook deel van die ouer se 

tuiswerk.   

 

Die kernkurrikulum word aan hierdie leerders voorgehou.  Die 

respondente was van mening dat hulle verantwoordelik is om dit vir 

hul kinders te leer.  Dit wat nie tot hul voordeel in hul latere lewe is 

nie, word dus geïgnoreer.Respondent A het soos volg opgemerk:“So, 
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homework will always be an extension of what we think she can 

handle.” 

 

Tuiswerk is ’n proses om die langtermyndoelwitte uit te bou 

wat vir die leerders gestel is asook die korttermyndoelstellings 

wat vir ’n betrokke jaar gestel is.  Bevestiging hiervan vind in 

respondent A se woorde neerslag:“So, if the teacher, for 

example, doesn’t get round to give her homework for the day, 

then I would just concentrate on language, because the 

teacher knows that our main focus is literacy.” 

 

Een van die onderwysers, respondent H, het ’n ander mening as 

die ouers gelug.  Sy het gesê: “Ek dink baiekeer doen Mamma die 

tuiswerk vir haar en nie sy self nie.  As ek dit kontroleer en vir 

haar vra, weet sy nie.  Die dogtertjie is verskriklik netjies; so, 

sy kleur pragtig in, maar wiskundige begrippe en klankies is op ’n 

baie lae vlak van funksionering.  Dit veroorsaak ook baie konflik 

tussen my en Mamma.  Mamma sê sy kan by die huis; sy weet nie 

hoekom kan sy nie by die skool nie.” 

 

Die laaste subkategorie wat in die kategorie van die ouer as 

tuiswerk-helperopmerklik was, is die ouers se rol as die aanleerders 

van sosiaal aanvaarbare gedrag by die leerders met Downsindroom.   

 

Een van die algemene kenmerke van leerders met Downsindroom is 

dat hulle sukkel om sosiaal aanvaarbare gedrag te openbaar.  Slegs 
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een van die respondente het genoem dat die ouers daarvoor 

verantwoordelik is om die kind met Downsindroom voor te berei vir 

hierdie inklusiewe insluiting en om spesifiek die sosialegedrag van 

die leerder aan te spreek.  In haar woorde: “You got to look at how 

you can actually ... um… socialise your child in order to be able to 

adapt in that environment.” 

 

Respondent H noem dat “die kind ook hulp (moet) kry om 

spesifieke vaardighede aan te leer.” Volgens haar is “die kind 

se ouer se grootste werk om vir die kind sosiaal aanvaarbare 

gedrag aan te leer.  Die kind moet leer om sosiaal met ander 

kinders en volwassenes te kan omgaan.  Die kind moet ook leer 

om die gedrag in ander omgewings te openbaar, byvoorbeeld in 

die kerk en in winkelsentrums ...”   

 

Tuiswerk is dus vir al die respondente (ouers) ‘n groot uitdaging en’n 

baie belangrike deel van hul rol in die leerders se vordering.   

 

Een van die navorsingsvrae wat met die aanvang van die studie gevra 

is, is op welke wyse die leerders met Downsindroom se ouers 

betrokke is by die kind se tuiswerk. Hierdie vraag word dus deur 

bogenoemde subkategorieë beantwoord.   

 

Uit bogenoemde kan daar afgelei word dat die ouers intensief 

betrokke is by die leerders se tuiswerk.  Daarom is dit belangrik om 

te kyk na die ouer se betrokkenheid by die skool.   
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(5) Ouers se betrokkenheid as vrywilligewerkers by die 

gemeenskap en die skool 

 

Engelbrecht en Swanepoel (2009:38) stel voor dat ouers van 

leerders met Downsindroom as vrywilligewerkers by die skool en die 

gemeenskap betrokke raak. 

 

Uit die data het dit geblyk dat sommige ouers van leerders 

met Downsindroom as leerfasiliteerders (assistente) in hul 

kinders se klasse optree.  Twee respondente het te kenne 

gegee dat hulle as assistente in die klas opgetree het.  

Aanvanklik was die ondersteuning slegs gefokus op hul eie kind, 

maar later het dit geblyk dat dit nie die ideale situasie vir die 

kind was nie.   

 

Respondent A het aangedui dat hierdie reëling nie tot voordeel 

van die leerder getrek het nie: “I went in as an assistant but 

then it became a barrier, because she saw that the other 

children weren’t coming in with the mommies.  Why was her 

mommy coming in?  So, in a way as to not let it seem so obvious 

I was there for everyone.  I became the class mommy for the 

whole class and gave assistance to the whole class.” 
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Deur hul tyd en talente aan ander beskikbaar te stel verseker hulle 

weer die samewerking van ander met hul kind (Engelbrecht & 

Swanepoel, 2009:38; Swart & Phasha, 2011:218).   

 

Hierdie rol van die ouers om as hulp vir hul eie kind en tot voordeel 

van ander leerders aangewend te word, byvoorbeeld om die leerders 

by te staan met leesaktiwiteite, word in die literatuuroorsig hanteer 

in die onderhoud met me. Swanepoel asookin Ramjas (2007:43).   

 

Drie ouers tree as fondsinsamelaars vir hul kind se skool op.  

Bevestiging hiervan vind ons in respondent A se woorde: “I’m just a 

mommy helper, where I help in case of emergencies and obviously 

with fundraising and things.” 

Die navorsingsvrae en gepaardgaande doelwitte wat aan die begin 

van die studie geïdentifiseer is, word deur hierdie tema 

beantwoord, naamlik: 

 

• Plaas die skool enige ekstra pligte op die leerder met 

Downsindroom se ouers? 

• Op welke wyse is die leerder met Downsindroom se ouers 

betrokke by die kind se skoolaktiwiteite?   

 

5.5 SAMEVATTING 

 



191 
 

Hierdie hoofstuk reflekteer die bevindings van die kwalitatiewe 

fenomenologiese studie oor die ouers se rol in die kontinue insluiting 

van hul kinders met Downsindroom in gewone inklusiewe skole in 

Gauteng.  Die data is geanaliseer.Spesifieke temas en kategorieë 

met subkategorieë het duidelik na vore getree.   

 

Tema 1 is die ouers se oorweging by die inklusieweplasing van hul 

kind met Downsindroom.  Uit die data kan afgelei word dat die ouers 

wel kontinue inklusieweplasing vir hul kind met Downsindroom in 

gedagte gehad het.  Die ouers se oorwegings het die ses kategorieë 

vir die spesifieke plasing geword, naamlik:  

 

• Bekendstelling van hierdie leerders met Downsindroom aan 

die gemeenskap 

• Aanvaarding van hierdie leerders in die gemeenskap 

• Nabootsing aan tipiese gedrag 

• Blootstelling aan ’n positiewe en stimulerende omgewing 

• Sosiale interaksie met normaal ontwikkelende leerders  

• Akademiese vordering. 

 

Tema 2 het gekyk na die ouers se rol in die kontinue insluiting van 

hul kind met Downsindroom in ’n gewone inklusiewe skool. Vyf 

duidelike kategorieë het hier na vore getree, naamlik: 

 

• Die ouers as fasiliteerders van kommunikasie  

• Die ouers as realistiese doelstellers vir die leerders 
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• Die ouers as ondersteuners van die onderwysers 

• Die ouers as tuiswerk-helpers 

• Die ouersse betrokkenheid as vrywilligewerkers by die skool 

en die gemeenskap 

 

Die bevindings van die studie,faktore wat die studie kon beïnvloed 

asook aanbevelings vir verdere studie sal in die volgende hoofstuk 

bespreek wordnadat ’n opsomming van die studie gegee is. 

 

 

 

---oOo--- 
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HOOFSTUK 6 

 

OPSOMMING EN AANBEVELINGS 

 

It takes a whole village to raise a child 

      Engelbrecht & Swanepoel (2009:36) 

 

6.1 INLEIDING 

 

In Hoofstuk 5 is gefokus op die data en die 

interpretering daarvan om sodoende die navorsingsvrae 

te beantwoord en die navorsingsdoelwitte te bereik.   

 

In hierdie hoofstuk sal ’n kort opsomming van die 

bevindings van die studie gegee word.  Daar is aandag 

geskenk aan die faktore wat die studie kon beïnvloed en 

beperkinge van die studie.  Ten slotte sal aanbevelings 

gedoen word met die oog op verdere studie op die gebied 

van inklusiewe onderwys ten opsigte van die 

onderwysvoorsiening van leerders met Downsindroom en 

die ouers se rol in hierdie insluiting. 

 

 

 



194 
 

6.2 OPSOMMING 

 

Die data vir hierdie kwalitatiewe fenomenologiese studie 

is geneem vanuit die teoretiese benadering wat 

Bronfenbrenner in sy bio-ekosistemiese 

benaderingsmodel voorhou.  Dit vorm die grondslag vir die 

paradigma van inklusiewe onderwys met die gebruik van 

die interpretivistiese asook die konstruktivistiese 

perspektief.   

 

Die navorsingsvraag was: Wat is die ouers se rol in die 

kontinue insluiting van hul kind met Downsindroom in ’n 

inklusiewe skool in Gauteng?  Die antwoord op hierdie 

navorsingsvraag word verskaf deur die skematiese 

voorstelling van die ouers se rolle, soos dit weerspieël 

word deur die data. 
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• Die ouer as fasiliteerder van kommunikasie  

 Tussen huis en skool/onderwysers 

  

• Die ouer as realistiese doelwitsteller vir die leerder 

 

• Die ouer as ondersteuner aan die onderwyser 

Sensitisering ten opsigte van inklusiewe onderwys 

Emosionele ondersteuning aan onderwysers 

Hulp met die leerproses 

Die skep en voorsiening van leeronderrigsteunmateriaal 

Keuse van die leerinhoude 

 Kurrikulumaanpassings 

  

• Die ouer as tuiswerk-helper 

 Hulp met die leerder se tuiswerk 

 Omskakeling van leerinhoude in visuele formaat en aktiwiteite  

 Skep en voorsiening van leeronderrigsteunmateriaal 

 Vind van onderrigmetodes wat vir hierdie leerder werk 

 Die aanleer van sosiaal aanvaarbare gedrag by die leerder 

  

• Betrokkenheid as vrywillige werker by die skool 

 Die ouer tree in sekere gevalle as leerfasiliteerders in die klas 

en skool op. 

 

• Die ouer as fondsinsamelaar 

 

 

Figuur 6.1 Skematiese voorstelling van die ouers se rolle 
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6.3 FAKTORE WAT DIE STUDIE KON 

BEÏNVLOED 

 

6.3.1 Die toenemende verlies aan leerders wat 

ingesluit is in inklusiewe onderwys 

 

Met die aanvang van die studie het die 

Downsindroomvereniging te kenne gegee dat daar ’n groot 

aantal leerders is wat reeds in gewone inklusiewe skole in 

Gauteng ingesluit is.  Gedurende die tydperk van die 

studie het dit egter geblyk dat al hoe minder leerders 

met Downsindroom inklusiewe skole in Gauteng bywoon.   

 

Met die aanvang van die onderhoude was dit slegs 

moontlik om vier ouers en slegs die moeders van hierdie 

leerders by die fokusgroeponderhoude te betrek.  Een 

ouer van hierdie groep leerders was reeds besig om 

alternatiewe plasing in ’n spesiale skool te oorweeg, 

aangesien haar kind in ’n motorongeluk was en ’n ernstige 

kognitiewe besering opgedoen het.  Hierdie klein groepie 

respondente kon moontlik die bevindings van die studie 

beïnvloed het, aangesien daar nou net gekyk word na die 

vier ouers se menings oor hierdie spesifieke ontwerp.  
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Die Downsindroomvereniging het bevestig dat daar teen 

die einde van hierdie studie slegs 21 leerders ingesluit is 

in gewone inklusiewe skole in Gauteng.  Hierdie leerders 

is by die Downsindroomvereniging geaffilieer.  Dertien 

van hierdie leerders is in Graad R en die oorblywende agt 

leerders is in Graad 1–10 ingesluit.  Daar is wel volgens 

die Departement van Onderwys ’n aantal leerders met 

Downsindroom wat ingesluit is, maar wat nie by die 

vereniging geaffilieer is nie.  Daar is moontlik ’n ander 

groep leerders wat in plaaslike gemeenskappe woonagtig 

is en nie ander opsies het nie.   

 

Die verlies aan leerders kon die studie beïnvloed het 

deurdat daar dus slegs 'n klein hoeveelheid ouers by die 

fokusgroep betrokke was.   

 

6.3.2 Verhouding tussen onderwysers en die leerders 

met Downsindroom se ouers 

 

In die onderhoude met die vier ouers asook die 

onderhoude met die onderwyskundiges het die onderwerp 

van die verhouding tussen die ouer en die onderwyser ter 

sprake gekom.  Die leerders met Downsindroom se ouers 

is van mening dat hulle die onderwysers leiding moet gee 

in die onderrig van hul kinders en die onderwysers is 
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andersyds van mening dat die ouers dit vir hulle baie 

moeilik maak om die leerders op ’n natuurlike wyse by die 

klas te laat inskakel as die ouers voorskriftelik optree.       

 

Van die ouers wat aan die studie deelgeneem het, is of 

was op 'n stadium 75% in hul kind se klas betrokke as 

fasiliteerders.  Dit kan ’n aanduiding wees van ouers wat 

oorbetrokke is.  Dit kon die studie beïnvloed het deur die 

bevindings van die studie so te manipuleer dat die ouers 

ekstra rolle behoort te vertolk wat nie eintlik dié van die 

ouer behoort te wees nie.  'n Voorbeeld hiervan is die rol 

as verskaffer van inligting oor inklusiewe onderwys.  Dit 

is na regte die skool en Departement van Onderwys se 

verantwoordelikheid, maar die respondente was van 

mening dat dit die ouers se rol is.   

 

Die ouers en die onderwyser is dit eens dat dit nie in die 

leerder se belang is wanneer die moeder saam met 

hom/haar skool toe kom en as sy/haar leerfasiliteerder 

optree nie.  Die onderwyser beleef die ouer as 

oorbetrokke en inmengerig.  Die onderwyser het genoem 

dat dit ook ontwrigtend is vir die ander leerders in die 

klas.   
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Me. P. le Roux, Direkteur van die Downsindroomvereniging 

in Pretoria, het dit duidelik gestel dat sy van mening is 

dat die ouers se betrokkenheid by hul kind kan ontaard in 

’n oorbetrokkenheid, en dat die leerder om daardie rede 

die skool verlaat, aangesien die onderwysers en die skool 

nie meer kans sien vir die ouers nie. 

 

Al die partye is dit eens dat die leerders nie in die 

gewone inklusiewe skool sou aangebly het as dit nie vir die 

ouers se sterk betrokkenheid by die leerders was nie.   

 

6.3.3 Addisionele pligte op die ouers by insluiting 

van hul kind met Downsindroom in ’n gewone 

inklusiewe skool     

 

Die onderwysers en ouers van die kinders met 

Downsindroom asook al die ander kundiges wat aan 

hierdie studie deelgeneem het, stem saam dat baie 

bykomende pligte op leerders met Downsindroom se ouers 

rus wanneer die leerders in gewone inklusiewe skole 

ingesluit word.  Dit blyk dat hierdie pligte wel ’n invloed 

op die leerders se kontinue insluiting kan hê, aangesien 

die ouers nie altyd kan volhou met die bykomende pligte 

nie, soos om die leerder se werk vir hom of haar om te 

skakel in prentformaat of praktiese aktiwiteite.  Dit is 



200 
 

ook nie altyd binne alle ouers se vermoë om hierdie 

ekstra pligte uit te voer nie.  Die leerders se kontinue 

plasing in gewone inklusiewe skole kan dus hierdeur 

beïnvloed word.   

 

Die ouers wat aan die studie deelgeneem het, was ingelig 

oor die rolle wat hulle behoort te vervul, sowel as die 

redes waarom hulle hul kinders in inklusiewe skole 

behoort in te sluit.   Dit kon die studie beïnvloed het, 

aangesien die ouers inligting oor die rol van die ouer en 

die redes vir plasing van die Downsindroomvereniging 

ontvang het.  Indien die ouers nie hierdie inligting 

ontvang het nie, sou hulle net vanuit hul ondervinding 

gepraat het en nie met voorafkennis nie. 

 

6.3.4 Eensydigheid van fokusgroep  

 

Die departementshoof by die spesiale skool het genoem 

dat die ouers wat by die Downsindroomvereniging 

ingeskakel is, baie meer ingelig is oor inklusiewe onderwys 

en die regte van hul kinders met Downsindroom as die 

ouers met wie sy by die spesiale skool te doen het.  Sy 

het ook genoem dat die ouers wat by die 

Downsindroomvereniging ingeskakel is in die algemeen 

baie meer betrokke is by hul kinders as die ouers wat nie 
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by hulle ingeskakel is nie.  Die Downsindroomvereniging 

bied vergaderings, werkswinkels, inligtingsessies en 

byeenkomste aan wat hierdie ouers bywoon om hul kennis 

aangaande inklusiewe onderwys en Downsindroom te 

verbreed.  Die ouers het ook die geleentheid om inligting 

by die Downsindroomvereniging te verkry aangaande die 

regte van persone met Downsindroom.   

 

Al vier ouers wat as respondente aan die 

fokusgroeponderhoud deelgeneem het, is verbonde aan 

die Downsindroomvereniging.  Dit mag die resultaat van 

die studie beïnvloed het, aangesien hul opinies en 

antwoorde op die vrae oor die rolle wat die ouer behoort 

te vervul gefundeer is op inligting wat hulle by die 

Downsindroomvereniging ontvang het en nie noodwendig 

wat hulle in die praktyk ondervind het nie.     

 

Daar is wel ’n groot groep ouers in die samelewing wat nie 

toegang tot die Downsindroomvereniging het om inligting 

te bekom nie.  Hierdie ouers is nie by die studie betrek 

nie.  Dit kon die studie beïnvloed het deurdat die 

ongeaffilieerde ouers baie minder ingelig is oor inklusiewe 

onderwys en oor die ouers se rolle.   
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6.4 AANBEVELINGS VIR VERDERE 

NAVORSING 

 

Na aanleiding van die bevindings, soos hierbo uiteengesit, 

kan die volgende aanbevelings gemaak word ten opsigte 

van verdere navorsing rakende inklusiewe onderwys en 

meer spesifiek die voorsiening van inklusiewe onderwys 

aan leerders met Downsindroom. 

 

• Hierdie studie was beperk tot ouers wat verbonde 

was aan die Downsindroomvereniging.  Daar word 

aanbeveel dat die studie herhaal word om ouers met 

kinders met Downsindroom, maar wat nie die 

ondersteuning van die Downsindroomvereniging ontvang 

nie, by die studie in te sluit. 

 

• ’n Vergelykende studie tussen ouers van leerders 

met Downsindroom wat in gewone inklusiewe skole 

ingesluit is en ouers van leerders met Downsindroom wat 

spesiale skole bywoon, is ’n verdere 

navorsingsmoontlikheid.   

 

• Uit die studie het dit geblyk dat alle betrokke 

partye by die leerders groot waarde heg aan 
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kommunikasie tussen die skool en die ouers.  Daar word 

dus aanbeveel dat ’n studie gedoen word oor die invloed 

van kommunikasie tussen die ouers en die onderwysers, en 

hoe dit die leerders se vordering en moontlike kontinue 

insluiting kan bevorder. 

 

• Hierdie studie het slegs gefokus op die ouers van 

kinders met Downsindroom se rol in hul kontinue insluiting 

in gewone inklusiewe skole.  Daar word aanbeveel dat ’n 

opvolgstudie gedoen word om verdere faktore te bepaal 

wat leerders met Downsindroom se kontinue insluiting in 

gewone inklusiewe skole kan beïnvloed.  So ’n studie kan 

gedoen word met die oog op aanbevelings vir die 

verbetering van onderwysvoorsiening aan leerders met 

Downsindroom. 

 

6.5 SLOTOPMERKING 

 

Die primêre bydrae wat hierdie studie lewer, is tot die 

uitbreiding van teoretiese kennis aangaande die ouers se 

rol in die insluiting van hul kind met Downsindroom in ’n 

inklusiewe skool.  Hierdie studie het gepoog om dit te 

bepaal.    
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Dit is noodsaaklik dat die ouers van hierdie leerders met 

Downsindroom die rolle, soos uitgewys in hierdie studie, 

uitvoer ten einde te verseker dat hierdie leerders 

optimaal leer en ontwikkel sodat hulle op hul beurt ’n 

belangrike rol in die samelewing kan speel en eendag ’n 

verskil kan maak in die gemeenskap waar hulle woon en 

werk.   
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Bylaag A 

 

TOESTEMMINGSBRIEF: INDIVIDUELE ONDERHOUD 

 

Hiermee verleen ondergetekende toestemming dat data wat gegenereer word in 
hierdie studie van Karen Joubert, MEd-student van UNISA, vir navorsingsdoeleindes 
aangewend mag word. 

 

Ek, ___________________________, is bewus daarvan dat die individuele 
onderhoude op klankbaan opgeneem word vir latere ontleding deur die navorser.  
Hierdie opnames sal na afloop van die navorsing vernietig word. 

 

Ek verstaan dat ek tydens die onderhoude my eie mening lug op die vrae betreffende 
die rol van die ouers by die kontinue insluiting van leerders met Downsindroom in 
inklusiewe onderwys in Gauteng. 

 

Ek verstaan dat die resultate van die navorsing in ‘n verslag weergegee sal word en 
dat my identiteit op geen manier aan die inligting gekoppel sal word nie.   

 

Ek neem heeltemal vrywillig aan hierdie onderhoud deel en verstaan dat ek te enige 
tyd mag onttrek. 

 

___________________    ____________________ 

Respondent       Datum 

____________________    _____________________ 

Navorser        Datum 
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BYLAAGB 

 

MOONTLIKE VRAE WAT IN DIE FOKUSGROEPONDERHOUD 
OP  

18 SEPTEMBER 2010 AAN DIE OUERS GESTEL SAL WORD. 

 

A.1 VERWELKOMING 

Welkom aan almal hier vandag.  Ek is Karen Joubert en is tans besig met ‘n studie oor  

 

DIE OUERS SE ROL BY DIE KONTINUE INSLUITING VAN LEERDERS MET DOWNSINDROOM 

IN INKLUSIEWE ONDERWYS. 

 

Julle is almal geselekteer om aan hierdie studie deel te neem, aangesien julle minstens een kind met 

Downsindroom het wat tans ‘n gewone inklusiewe skool in Gauteng bywoon.   

 

Om te verseker dat julle gemaklik is met die onderhoud, is daar sekere aspekte wat ek met julle wil deel 

om so onsekerheid uit die weg te ruim: 

• Die onderhoude gaan opgeneem word in videoformaat, asook op die diktafoon.  Onderhoude sal 

later verbatim getranskribeer en die data verwerk word. 

• Julle is welkom om op enige stadium uit die onderhoud te onttrek as julle so voel. 

• Die studie is in Afrikaans, maar julle is welkom om in enige taal van julle keuse te antwoord. 

• Die inligting wat julle met my deel, sal so ver moontlik vertroulik gehou word. Daar sal slegs na 

jullevolgens julle voorletters verwys word.   
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A.2 VRAE 

(1) Stel asseblief julle kind aan my voor: sy/haar ouderdom, die graad 

waarin hy/sy tans is en watter skool hy/sy tans bywoon.   

(2) Waarom het julle besluit om die kind in hierdie spesifieke skool te 

plaas?   

(3) Plaas hierdie skool enige addisionele pligte op julle wat daar nie op die 

tipiese ouer geplaas word nie? Watter rolle is volgens julle addisionele rolle? 

(4) Is julle betrokke by enige ander skoolaktiwiteite wat nog nie genoem is 

nie? Byvoorbeeld, lid van die beheerliggaam van die skool of fondsinsameling 

ens. 

(5) Op welke wyse moet julle die kind met Downsindroom bystaan met 
tuiswerkwat julle nie met die tipiese leerder sou doen nie?   

(6) Oorweeg julle nou of in die toekomsspesiale skoolplasing vir julle kind 
met Downsindroom? 

(7) Dink julle dat julle betrokkenheid by julle kind met Downsindroom se skool 
’n verskil gemaak het aan sy/haar kontinue plasing in hierdie inklusiewe skool? 
Waarom?  
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A.3 BEDANKINGS 

Baie dankie dat u bereid was om julle kind met Downsindroom met my te deel.  
Sonder julle hulp sou hierdie studie nie moontlik wees nie. 

 

Ek hoop dat ons deur hierdie studie ’n verskil kan maak aan die wyse waarop 
leerders met Downsindroom in die inklusiewe onderwysstelsel ontvang en 
geakkommodeerword. 

 

 

 

 

 

---oOo--- 
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BYLAAG C 

 

TRANSKRIPSIE VAN FOKUSGROEPONDERHOUD 

18 SEPTEMBER 2010 

 

N: I would just like to,to you to introduce your child just in how 
old is he, in which grade is he and which school is he attending? 

E: Yes, Eeis six years old now, and he’s in Grade R, inH. Primary School, 
it’s a private school. 

 

N: Private Mainstream Inclusive School.  

 

A: OK, my daughter is Aa, she is 13 years old, she’s in Grade 5 and in V 
Primary 

 

N: In, in L? 

 

R:My child is Rr, he’s in Grade 4, in M school.  

 

S: My son is Ss, he’s 10 years old, he’s in Grade R, he’s also in M 
Primary. 

 

N:And um…10 years old. Um…next, what I would like to know from 
you now, is why did you decide on placing him in, in the setting he 
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is now, in the private school or in the mainstream school, rather 
than in special schooling? 

 

R: I want him to be included in other people, in other children so that 
he can, they can know him and then he also can know them. How they 
are doing things at school, and so everything. And then others, they 
don’t accept them as they are disabled, but now if he is in a school 
they are going to accept him and then know him better than other to 
see that he is the same as them and then, but the problem is he is 
that he isslow. 

 

A: Um…just to elaborate on on on that, now is that you would often 
look for a school in your community and environment because that is 
where your child is going to grow up ultimately, in your community and 
you need, your community to become aware that there is a child with 
special needs, because your future goal is, it is mainstream school, but 
your actually, ultimately preparing your child for, for later life, you 
know to hold down a job and that and your hoping that employment will 
come out of the community. So, so that is why you look at placing 
children most of all and preferably in the community. But I think the 
main advantage of why we place our children in mainstream schools is 
that, they’re very good copy cats, so they copy anybody’s behaviour 
and so the model that you want to present to them is obviously 
children that are developing. You know, so, and you want a positive 
environment and you find that by placing them in a mainstream school 
this is where you’re going to get that positive environment and this is 
where your child can pick up on the positive behaviour and not 
necessarily all the bad behaviour that you want. And so the other 
peers, so it’s not just the teacher who’s the teacher but it’s the other 
children in the class who are actually also the teachers because they 
are busy learning from each other and so all that positive behaviour is 
being copycatted by simple instructions. Just how to follow simple 
instructions like standing in a line, um you know, how to be kind and 
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courteous to others, how to take turns, how to even be productive, so 
eventually you start off first by saying you want social integration  in 
the mainstream school and if the academic comes with that, you’re 
getting an added bonus. Ja, that is what we go for, we primarily want 
the social interaction. Yes. 

 

N: Anyone of you to add to that? 

 

S: Ja, absolutely, also a stimulating environment. There are children of 
their own age and they can see others behave in a certain way and 
then as said they copycat the behaviour and also to be accepted in 
society at a later stage, because right now if they are at home or if 
they go into a special school it is a cocoon and they are going to leave 
home or they are going to leave special school at a certain time in 
their life and then what are they going to do, if they were not 
exposed to the community at large, to other people, to how they react, 
to how they socialise etc. So definitely socialising and being part of 
the wider community. 

 

E: Kan ek maar Afrikaans praat? 

 

N: Ja, doen, jy’s welkom. Die studie is in Afrikaans. Ek moet dit dan 
nog vertaal. 

 

E: Um, ek stem, saam met alles wat hulle sê. Vir ons is ditook belangrik 
veral omdat ons nou in ‘n klein..., dis mos maar ‘n kerkskool waarin hy is 
en dis mos maar ‘n klein gemeenskap so dis vir ons belangrik dat hy 
daar eerste aanvaar word en dan, ja, word hy opgelei. 
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N: As ek dit kan opsom dan…You’re mainly placing them in mainstream 
school for the social adaptation. Am I right in saying that?  

 

N: Second question is why um…does the school place any additional 
strains on you? Any additional roles that you need to fulfil? As a 
mother we have certain roles with our children. Does the school 
that he’s in now place any additional strains on you? 

 

A: Well it depends on the school. If it’s a school that is relatively new 
to the idea of inclusion obviously then there’s a lot of ignorance as to 
what inclusion really entails, so you need to go into the school and 
sensitise the school as to how it’s going to work. If the school is 
already open to the idea and they have children with special needs at 
school then it’s quite relatively easy. It just depends on the needs of 
the school, ultimately then the teacher’s needs, if there’s a class with 
… then look I’ve already got 40 children and to them they all appear to 
me that they all have special needs then how am I then going to pay 
particular attention to this child and then you obviously need to 
negotiate some sort of a settlement where each party is going to be 
happy and you’re going to have an environment where some learning is 
going to take place.So then yes, maybe if it’s a school that is not keen 
on having inclusion maybe then there would be a lot of strainbecause 
they don’t know exactly how to go about it. 

 

E: Ek moet meer gereeld as met my ander kinders, moet ek meer 
gereeld met die onderwyseres praat datek hoor wat gaan aan dat dit 
nie nou weer ‘n groot probleem word en dat jy dit kan stop voor dit te 
erg word. In daai opsig moet mens meer oplettend wees dink ek met ‘n 
kind met Downsindroom as met enige van die ander kinders. 
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S: I think as a parent you need to understand the teachers’ role in the 
classroom as well as the fact that she is now trying to cope with other 
children as well as your special needs child. So, there must be a very 
strong relationship between the teacher and the parent. There must 
be a very good understanding between the teacher and the parent, 
where the parent can go to the teacher, and you know, if they find 
that the child at home is not progressing and maybe look at different 
learning programmes etc. and also the teacher is comfortable enough 
to come to the parent to say this is where something is going wrong 
and the parents themselves must be able to be very broadminded in 
accepting that their child is a, is going to be a little bit more difficult 
to handle because of their special needs and I think the parent needs 
to understand that the teacher is doing the best that they can. So 
um… normally if you have other children in school it’s more a case of 
um…you leave a lot to the teacher to do in terms of, you play your role 
as a parent but not as involved as with a special needs child and you 
got to be more broadminded, you’ve got to listen more to the teacher, 
you got to look at how you can actually um…socialise your child in order 
to be able to adapt in that environment. So that is a greater need on 
both parts. 

 

R: And I think the difference is if you have a typical child in the 
school, you’ll only go to the school on request from the teacher, but 
with a child with Down syndrome you must make the effort to go to 
the teacher to find out what is happening in the classroom. Is there 
any way you can contribute as a parent.So you, as much as possible 
always have that open communication. Go to the teacher. Find out 
exactly what is it you can help your child at home because the more 
you do that the more the teacher is then willing to work with that 
child and willing to sort of channel the vision that we are ultimately 
looking for a long-term goal for this child. Where are we going to place 
the child one day in his community?So that the teacher becomes 
interested and engaged with the parent because now she knows that 
these parents are determined, they have a ultimate goal for this child 
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and I as the teacher must do everything possible for that one year to 
see how much I can do. 

 

S: Yes, even if it means providing them with learning activities as well. 
Maybe you have a game at home that your child works with at home 
and you can tell the teacher, listen I’ve got this matching game at 
home, let me bring it in to school. So, it’s not only the onus on the 
teacher to actuallyfind learning material, to find methods of actually 
teaching the child becauseobviously normal methods are not going to 
work. So you actually help in the learning process itself. 

 

R: Like me, I bought this CD where I can place it in the class and 
sometimes his and even in school the teacher is willing. She also 
bought the CD for him so that we can teach him at home. 

 

N: So it’s support at home? Wil jy nog iets byvoeg? So that is then 
supporting the teacher and then having an open communication 
between you and the teacher. 

 

N: Are you involved in other activities at the school besides your 
child and then that communication with the teacher and assisting 
the teacher? Any other school activities that you are involved in? 

 

A: Yes, I used to be a mommy reader, so which means I used to 
volunteer my time to come and listen to the children read. It is also a 
good way or not because initially when I … my daughter I went in as an 
assistant but then it became a barrier, because she saw, she saw that 
the other children weren’t coming in with the mommies, why was her 
mommy coming in? So, in a way as to let it be seemsso obvious I was 
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there for everyone, I became the class mommy for the whole class 
and gave assistance to the whole class. 

 

R: And me also the first time I was going with him at school, then so 
he’s looking at me, “mummy, mummy” then so I saw that he’s not going 
to concentrate, because he’s going to look at me, what am I doing, 
what am I saying in the class. So, I break off and so the teacher they 
give me the message, how he is doing.Then the homework,they provide 
me with the homework so that I can do it with him at home. 

 

E: No, no homework. 

 

N: Beheerliggaam, enige ander?Totally different, being on the 
governing body of the school or any other activities?  

 

A: I’m just a mummy helper, where I help in case of emergencies and 
obviously with fundraising and things. 

 

N: Homework? Terrible question.I which way do you need to assist 
him in homework wherefore with your typical learner or typical 
child you, would not have done that? 

 

A: Um…with my daughter (laughing). What we do at the beginning of 
each year there’s a sit-down between myself and the teacher and we 
outline goals of what we want to achieve with my daughter over the 
year. And right now we’ve identified that we need to concentrate more 
on her literacy skills than learning subjects like science and 
technology, which I feel is going to have no benefit for her later in 
life. So we choose what we think is going to be of importance to her. 
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So she, if there’s any literacy for example, if there’s a literature book 
and the teacher finds that it might be a bit too much, because 
sometimes it’s over a 100 pages, and that is too much text for my 
daughter. So we would select a picture format to which we do the 
story with her. So thatshe does the same as what the class is doing 
but not the text version, she does the picture format. So she would 
with the pictures, give her a story and she would have to answer basic 
question on it. So that would eventually be part of homework, so I 
would then take the book home, I’d read it with her and we take it 
back to the school and the teacher would then make pictures up and 
she would answer that in class. So homework will always be an 
extension of what we think she can handle. So, if the teacher for 
example doesn’t get round to give her homework for the day, then I 
would then just concentrate, because the teacher knows that our main 
focus is literacy. So, we will do a lot of reading, a lot of sight words, a 
lot of numeracy skills where she just has to count one on her hundred 
charts and we’ll match number and things like that. That’s the same 
thing that teacher would normally do in class if she feelsthat Aa 
cannot cope with the standard of Grade 5, so she would then adapt to 
a level where she feels that, for example where it comes to numeracy 
and they’re doing multiplication which Aa can’t do, amazing what she 
can do with a calculator, so she would be given a calculator. 

 

A: So, we would work at home on skills like that, how to use a 
calculator, how to use a dictionary, you know to look up words. So 
homework would be, it’s more of give and take. I would tell the 
teacher what I think we should be heading for and the teacher would 
say this is what we’re doing in class, are you able to do that? To the 
point that I sometimes take Social Science now is a skill that I think 
she will needs later in life because it teaches you social skills. So I 
would take a subject like that, and if the text and information is too 
complicated on that worksheet, I would actually adapt it for her. So I 
would go to the computer and find a way how I can do it in a picture 
format, for example if I take religion, all I had to teach my daughter 
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was the symbols of each religion and just by looking at the symbols 
you could tell that’s a Christian, that was a Hindu, that’s a Moslem. So, 
she’s still learning the same concept, she’s just not learning it in text.  

 

N: So you take out the core curriculum, introduce the core curriculum 
and in a visual form.  

 

S: With Ss, he has a diary in which the teacher every Monday puts... a 
little note ..of every day what he should do. So it would be like count 
from 1 to 20, um…then she’ll send like books home, read this story or 
you know whatever the case may be. So it won’t be for Ss to count 
from 1 to 20, it will be for Ss to count from 1 to 5 and ..show him ...you 
know...like the numbers with the magnets on it and pictures with 
numbers on it etc. So that’s how he basically learns, with a lot of 
activities, because ...Down syndrome children are visual and they must 
feel it, touch and stuff like that. So, as the others have sed.  You 
adapt the homework for them and I think the reason why Ss’s teacher 
actually sends the homework home is that she wants him to be a part 
of the class and she knows very well that he actually wouldn’t be able 
to cope with whatever’s is actually written on the sheet, but never the 
less every day he would bring it and I would sign it to say that I have 
done this and I have done that and there’s an understanding between 
the teacher and I that I would actually concentrate where I believe 
he can actually ...you know...adapt to… he can actually understand etc. 

 

N: So he’s given exactly the same homework as the rest and you will 
do on the worksheet what he can do. 

 

S: And even if it’s not on the worksheet, because he can’t really write 
at the moment. So, it’s basically, he would do the same activities. So 
it’s the same thing in activity form. 
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N: Yes, on concrete level. 

 

N: And you with homework. Do you need to put in some extra work? 

 

R: Yeah, I put some extra work and then the most of the homework 
they are doing is the one …thy were talking about... is the one of the 
pictures and they teach him what is this, what they are doing here. 
...Then go on with the pictures and then sort it out, this is a 
shopkeeper and this is a nurse or what … 

 

N:  Also on the concrete and visual level.Would you consider special 
school placement for your child now or in future? 

 

E: Party dae voel ek so. Mens dink die pad gaan makliker wees, maar 
nee op hierdie stadium dink ek nie ons sal dit nie oorweeg nie. 

 

N:  Nie in die Laerskool nie. 

 

E: Nee, ek hoop ook nie in die hoërskool nie. 

 

A: No notat this stage, as well. I wouldn’t consider it unless 
circumstances changes so drastically and that there’s such a poor 
underperformancefrom her,... and that there is no way, then maybe, 
but at the moment, from what I’m seeing from her,  how she carries 
herself and how she’s learned just from being amongst the other 
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children, she’s progressed tremendously. So there’s just no way we 
would consider special schooling. 

 

R: He is progressing a little bit but the main thing to my child, he likes 
music and swimming than books, than books. And they become tired 
when you are teaching him. Sometimes he can concentrate 10 minutes 
and then he’s tired, but he likes swimming. I think from school he’s 
going for swimming and then music. 

 

N: So would you consider a special school placement for him later on? 

 

R:Um…not specifically. 

 

N: Not even thinking of it. 

 

S: Um…I think my situation is a little different.I would say that ...Ss 
had a very serious motor vehicle accident and as a result of that he 
had brain injury and that has affected ... his cognitive skills. So yes, 
we are actually looking at somewhere else to put Ss because we 
believe right now that the mainstream school is just not working for 
him, he’s just not getting hat individual attention and um…we’re looking 
at something else for him. But if the situation was such that he had 
not had the brain injuries and I firmly believe that would not have 
affected his cognitive skills, then I don’t think I would have looked at 
putting him in a special school unless there was very special 
circumstances that would have changes drastically which they have at 
the moment. 
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N: Thank you for that. Now the, I think this is the last one.Do you 
think that your involvement in your child’s schooling made a 
difference in him or hers continuous placement in the setting that 
he’s now? 

 

A:My involvement did make a difference. 

 

N: Your involvement did make a difference. 

 

R:It helps a lot. 

 

S: Um… well he’s only in Grade 1 now so I can’t say continuous 
placement, but I can tell you before Ss went into Grade 1 he was 
always in a mainstream, whether it was a crèche or whether in Grade 
R, so yes I think we always pushed for him to go into mainstream in a 
school etc. so I think that would have made a difference. 

 

N: So you were working towards that goal? 

 

S: Yes exactly. 

 

N: En, dink jy, jy maak ‘n verskil aan sy plasing? 

 

E: Ja definitief, want as mens nie vir die skool die inligting gee nie, jy 
weet hulle ondersteun nie dan gaan hulle nie positief wees om hom toe 
te laat vir die res van sy skoolloopbaan nie. 
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N: En dan sal hy moontlik na ‘n spesiale skool moet gaan. 

 

E: Ja, as hulle nie die regte ondersteuning gehad het nie. 

 

N: That’s it. Thank you very, very much for sharing your child with me 
and by that, helping me with studies. 

 

 

 

 

 

 

 

---oOo--- 
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BYLAAG D 

E-POS AAN DIE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS  

 

Re: Resente statistiek  

 

Ek is tans besig met my MEd in inklusiewe onderwys deur UNISA, 
naamlik’n studie oor DIE OUERS SE ROL IN DIE KONTINUE 
INSLUITING VAN LEERDERS MET DOWNSINDROOM IN 
INKLUSIEWE ONDERWYS IN GAUTENG.   

 

Soos telefonies bespreek op 15 Augustus 2011, benodig ek die 
volgende resente statistiek: 

• Hoeveel nuwespesialeskole is in 2010geopen? 

• Hoeveel leerders wat hindernisse ondervind, is in 2010in 
spesiale skoleopgeneem? 

• Hoeveel leerders wat hindernisse tot leer ondervind, is 
tansinhoofstroom-/inklusieweonderwys? 

• Indien moontlik, hoeveel leerders met Downsindroom is tans 
inhoofstroom-/ inklusiewe onderwysin Gauteng?  

 

Baie dankie vir u samewerking. 

Karen Joubert 
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BYLAAG E 

VOORBEELD VAN OOPKODERING 
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BYLAAG F 

 

MIKRO-ANALISE VAN TEMA 1 

 

 

    Oorweging by plasing in gewone inklusieweskool Respondente 

Bekendstelling aan die gemeenskap R, A, S, E 

Aanvaarding in die gemeenskap R, E, S 

Nabootsing van gedrag A, S, E 

Positiewe stimulerende omgewing A, S, E 

Sosiale interaksie A, S, E 

Akademiese vordering  A 
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BYLAAG G 

VOORBEELD VAN BEDANKINGSBRIEF AAN RESPONDENTE 

 

 

 
XXXXXXX 
 
Baie dankie vir jou bereidwilligheid om aan hierdie studie deel te neem en om 
so ’n bydrae te lewer tot die onderwysvoorsiening aan leerders met 
Downsindroom.  Jou positiewe ingesteldheid word opreg waardeer.   
 
Terugvoer oor die uitkoms van hierdie studie sal by voltooiing daarvan aan jou 
deurgegee word.   
 
Voorspoed met die belangrike werk wat jy elke dag doen en die verskil wat jy 
in hierdie leerders se lewe maak.   
 
Groete. 
 
Karen Joubert 
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