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HOOFSTUK 3 

DIE TAAK VAN DIE SKOOL, HUIS EN PORTUURGROEP TEN 
OPSIGTE VAN DIE LEERLING SE GESONDE PERSOONLIKHElDS
ONTWIKKELING 

3.1 lNLElDING 

In hierdie hoofstuk sal die taak van die skool, die huis en die portuurgroep 

ten opsigte van die leerling se gesonde persoonlikheidsontwikkeling in o~nskou 

geneem word. Gedurende die ho~rskooljare is dit die ouers, betrokke onder

wysers en die portuurgroep wat die grootste invloed op die leerling se per

soonlikheidsontwikkeling uitoefen. Gedurende die hoorskooljare vind die meeste 

interaksie binne hierdie drie verbande plnas. Die kwaliteit van hierdie inter

aksie is van kritieke belang vir die Ieerling se persoonlikheidsontwikkeling. 

Klem sal egter gele word op die taak van die skool en in besonder die bydrae 

van die vakonderwyser. 

3.2 DIE TAAK VAN DIE SKOOL 

3.2.1 DIE PERSOONLIKHEID VAN DIE ONDERWYSER 

Die onderwyser se persoonlikheid kan tot die leerling se geestesgesondheid 

hydra of dit kan 'n nadelige invloed danrop he. Persoonlikheid is egter 'n 

moeilike begrip om te omskryf. Dit het betrekking op die hele persoon soos 

ander hom sien. Wat die kognitiewe dimensies van persoonlikheid bet ref het 

kundige onderwysers br~ belangstellings, hulle is intellektueel bevoeg vir 

bulle tank, ken die leerlinge en doen vooruit beplanning o Wat die nie

kognitiewe dimensies bet ref beskik hulle oor 'n gevoelige warm persoonlikheid, 

hulle is stabiel en vriendelik en het begrip vir die leerlingo Hulle beskik oor 

goeie gesondheid en stamina, is kalm, menslik en entoesiasties maar nie vol

maak nie (Hamacheck, 1979:372; Marais, l982b:2216)o 

Vrey ( 1979:223-225) haal navorsing aan wat in die V S A gedoen is oor 

onderwysers wat deur leerlinge beskou is as goeie en swak onderwysers. 

Uit die navorsing waarby duisende leerlinge betrokke was het dit geblyk 

dat onderwysers met die volgende persoonllkheidseienskappe die doeltreffend

ste ontmoeting met leerlinge bewerkstellig: 

Vriendelikheid teenoor en konsiderasie vir die leerling o 

Geduld en ve:rdraagsaamheid o 
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Wye belangstelling. 

Belangstelling in die leerling en sy probleme. 

Aantreklike persoonlike voorkoms. 

Regverdigheid en onpartydigheid. 

Humorsin. 

Goeie geaardheid en bestendige optrede. 

Buigsaamheid en warmte. 

Gebruikmaking van erkenning en aanprysing. 

Hoe selfaanvaarding en selfagting. 

Kruger (1980: 117) meen dat die onderwyser 'n simpatieke gesindheid moet 

openbaar teenoor leerllnge en dat hy 'n simpatieke luisternar moet wees. 

Die onderwyser se hartlikheid, sin vir regverdigheid, houding teenoor leer

tinge se foute asook sy algemene bevoegdheid het 'n positlewe invloed op 

leerlinge se gedrag en persoonlikheidsontwikke\ing (Kagan & Lang, 1978:450). 

Die vriendelike, gelukkige en bedagsame onderwyser het 'n kalmerende invloed 

op leerllnge en stel hulle op hulle gemak. So 'n onderwyser sal vanwel! sy 

menslikheid die leerling as persoon sodanig hoog ag en respekteer uat hy nie 

snedige opmerkings oor die leerling se voorkoms of enige ander kenmerk van 

die leerling se persoonlikheid en waarvoor hy gevoelig is, sal maak nie 

(Vrey, 1979:225; Biehler & Snowman, 1982:387). 

Die volgende eienskappe kan as belangrike determinantc van die ideate onder

wyser beskou word: Hy moet meester wees van sy vak; entoesiasties en 

buigsaam wees; goeie voorbereiding doen; oor 'n goeie woordeskat beskik; 

oor die vermol! beskik om leerlinge te motiveer en hy moet regverdig en be

troubaar wees (Me Laughlin & Erickson, 1981: 393). 

Meintjes (l980:67) meen dat die ondcrwyser se belangstelling in ''die"'onderwys 

dee! van sy persoonlikheid moet wees. Hy moet besef dat sy eie persoonlik

heid 'n groot invloed uitoefen op die leerling se persoonlikheidsvorming, 

Hy moet opreg in die leerling belangRtel en pet'Boonlikheidstrckke openbaar 

wat hom in staat sal stel om die leerUng te hegelei na selfvet•wesenliking. 

Hy moet oor die voorkoms, selfvertroue en nodige erns beskik wat wenslik 

is vir die onderwys. 
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'n Voornemende onderwyser behoort goeie selfondersoek te doen om seker te 

maak dat hy geskik is vir die onderwysberoep of dat hy die noodsaaklike 

eienskappe sal kan ontwikkel (Pretorius, 1979:83). 

Die drie belangrikste eienskappe van 'n onderwyser is sy pE'rsoonlikheid, sy 

interpersoonlike verhoudinge en sy professionele kwalifikasies (Weaver & 

Cottrell, 1988:167; Roberds-Baxter, 1986:14). 

3.2.2 DIE GEESTESGESONDHEID VAN DIE ONDERWYSER 

Indien die onderwyser die leerling moet ondersteun in sy emosionele ontwikke

ling dan is dit belangrik dat hy self 'n emosioneel gebalanseerde mens moet 

wees. So 'n onderwyser is in staat om met Jiefde en agting teenoor die adoles

sente leerling op te tree. Hy hou van adolessente en geniet dit om saam met 

huile te wees. Indien hy self egter baie onopgeloste problema van sy eie het, 

sal hy nie in staat wees om sy belangrike rol doeltreffend te vervul nie. 

'n Onderwyser met 'n swak selfbeeld het 'n gebrek aan selfvertroue, voel onbe

kwaam, verstaan nie die leerlinge nie en kan nie pedagogiese verhouding

strukture verwerklik nie (Meintjes, 1980:70; Jacobs et al., 1988:53). 

Die geestesgesonde onderwyser aan die ander kant, is effektief in sy werk, 

hy is trots op sy werk en kry bevrediging daaruit. Hy is blymoedig in die 

uitvoering van sy take en bedagsaam teenoor leerlinge en ander kollegas 

(Bernard, 1970:16; Ackermann & Cilliers, 1987:279). 

Talle onderwysers is slagoffers van stres. D' Arienzo et al., (1982:2) kom 

tot die gevolgtrekking dat beide die vlak en die frekwensie van stres in die 

onderwysberoep ontstellend aan die toeneem is. Stres is die fisiese, gees

telike en emosionele reaksie wat die gevolg is van die individu se respons op 

spanning, konflik en die druk van die omgewing (Swart, 1987:162-169). 

Algehele uitskakeling van stres in die onderwys is nie moontlik nie. 

Oormatige s tres by die onderwyser het egter 'n nadelige uitwerking op die 

suksesvolle funksionering van die skool. Die onderwyser wat met hierdie 

probleem te kampe het kan 'n baie nadelige invioed op die leerlinge se emosio

nele welsyn uitoefen. Dit is dus belangrik dat onderwysers as opvoeders 'n 

konstruktiewe houding teenoor stres inneem (Duff, 1987:4; De Witt, 1987: 

266; Coldicott, 1985: 90) . 
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Dit is egter betekenisvol om daarop te Jet dat objekte wat soms juis aanleiding 

gee tot s tres, naamlik Jeerlinge, ouers en kollegas, ander kere weer 'n bron 

van enorme bevrediging aan die individu kan bied (MacBride, 1983:3; Dewe, 

1986: 164). 

Die twee mees waarneembare stres simptome by onderwysers is vermoeidheid 

en irriteerbnarheid. Dit is 'n baie ontstellende aspek indien in ag geneem word 

dat irriteerbaarheid nie net 'n nadelige effek op die leerling-onderwyser

verhouding kan he nie, maar ook op gesonde interpersoonlike verhoudings m~t 

ander skoolpersoneel. Die suksesvolle skool is omtrent geheel en al afhanklik 

van die personeel se goeie gesindhede teenoor mekaar ( Coldicott, 1985:93; 

Cavanagh 1!. Styles, 1980:10). 

'n Verskeidenheid oorsake van stres is by onderwysers geidentifiseer wear

onder werkoorbelading, moeilike individuele Jeerlinge, onvoldoende tyd om tak~ 

af te handel en vrees dat hy nie aan sy eie verwagtinge of die van ander sal 

kan voldoen nie ( Femian, 1987: 5; Blase, 1986: 23) . 

Volgens Reed (1985:87) en French (1985:94) bestann die beheer vnn stres nie 

in die ontkenning daarvan nie. Die onderwyser moet eerder voorkomende 

maatreeJ.s neem teen stres om dit op so 'n laag moontlike vlak te hon en daar

deur le verseker dnt hy so gelukkig en produktief as moontlik is (Murais, 

1989:1). 

Navorsing het aan die Jig gebring dat daar 'n sterk verband bestaan tussen 

aanhoudende hoe werkslres en professionele nit branding in die onderwys. 

Professlonele uitbrnnding is 'n progressiewe verlies ann idealisme, energie en 

doelwitte wat nagestreef word. Dit kan vergelyk word met 'n horlosie wat 

afloop; aktiwiteil neem geleidelik af totdat daar uiteindelik geen aktiwileit 

meer is nie (Dewe, 1986:162; Miller, 1979:7; Marais, 1989:1). 

Die belangrikste simptome van professionele uitbranding is totale emosionele 

en fisiese uitputting, negatiewe houdings, voortdurende mo<>gheid en kroniese 

afwesigheid. In ondersoeke mel behulp van vraelyste het onderwysers aange

toon dat werklas, interpersoonlike verhoudinge, 'n gebrek aan positiewe terug

voering, erkenning en beloning die vernaamste faktore is wat bydra tot 

professionele uitbranding ( Sarras & Friensen, 1987: 163; Maslach & Jackson, 

1981:100). 
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Volgens MacBride (1982:3) is dit egter belangrik dat die individu nie sy 

fisiese en emosionele welsyn op die altaar sal plaas om daardeur maar net sy 

buitengewone produksievermoe en toewyding aan 'n taak te bewys nie. 

Professionele uitbranding take! die beroepsmotivering van die onderwyser af, 

verminder sy doeltreffendheid en werksbevrediging en is nadelig vir sy 

geestesgesondheid. IJ!J-!lrom moet die topbestuur van die skool, en vera! die 

skoolhoof, voortdurend daarvan bewus wees dat dit nie net moet gaan om die 

emosionele welsyn van die leerlinge nie maar ook die van die onderwysers 

(De Witt, 1987:264; Cherniss, 1984:188; Swart, 1987:164). 

3.2.3 DIE ONDERWYSER SE KENNIS VAN EN BEGRIP VIR DIE LEERLING 

Kennis van leerlinge is die eerste vereiste indien bulle gesonde persoonlik

heidsontwikkeling die onderwyser se erns is. Dit lei tot be grip wat die on

derwyser in staat stel om waar nodig toepaslike en effektiewe ondersteuning 

te verleen (Child, 1986:19). 

Naas die huis bring die leerling die meeste tyd gedurende sy ontwikkelings

jare by die skool deur. Die meeste van hierdie tyd word saam met die vak

onderwysers deurgebring. Hierdie onderwysers behoort die leerling dus ook 

die beste te ken. Die feit dat die vakonderwyser so baie tyd saam met die 

leerling deurbring en hom dus goed leer ken, maak hom 'n onmisbare lid van 

die voorligtingspan (Gibson, 1983:35). 

Indien die onderwyser nie oor voldoende kennis van die leerling beskik nie 

kan hy maklik verkeerde of ontoepaslike aksies neem in probleemsituasies of 

selfs glad nie reageer nie. Sodoende dra hy eerder verder tot die leer ling 

se geest!?songesteldheid as tot sy geestesgesondheid by (Visser, 1984:27; 

Cullinan et al. , 1983:5 5-56). 

Die onderwyser is in 'n baie gunstige posisie om leerlinge te leer ken want hy 

neem hulle in baie verskillende situasies waar. Hy neem kennis van hulle 

belangstellings en deelname aan aktlwiteite, uitslae van gestandaardiseerde 

toetse en inligting op kumulatiewe verslagkaarte. Die onderwyser is ook be

wus van die leerling se prestasie in sy vak, hoe hy vergelyk met ander 

leerlinge asook sy deelname aan klasbesprekings (Peiser, 1983:48; Brewis, 

1987:2). 
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Wanneer 'n leerling hom aan ongewenste gedrag soos byvoorbeeld stokkies

draai skuldig maak, sal die onderwyser vasstel wat tot hierdie tipe gedrag 

aanleiding gee. Aanpassings kan dan vroeglydig gemaak word om te voor

kom dat dit 'n gewoonte word of ander simptome te voorskyn tree. 

Die onderwyser wat leerlinge ken sal ook weet dat die buitengewoon stil leer

ling wat hom van ander onttrek ook 'n emosionele probleem kan he. Die uiter

mate aggressiewe leer ling, maar ook die uitermate onderdanige leerling verdien 

die nandag van die onderwyser (Van Niekerk et a!.. 1986:280; Wade &. Moore, 

1984:25). 

Die progressiewe veranderinge in die leerling se fisiese groei en ontwikkeling 

het 'n merkbare invloed op sy kognitlewe, sosiale en emosionele ontwikkeling. 

Die onderwyser moet kennis dra hiervan en begrlp he vir die implikasies daal·

van. .E~ke <md.erwyser moet in staat wees om faktore wat die leerlinv ver

hinder om veestesvesond te Qntwikkel, uit te ken en dan die leer ling by te 

staan in die uitskakeling en regstelling van hierdie steuringsfaktore 

(Erickson & Friedman, 1978:295; Wilson et al., 1974:349). 

Ongeag vermoe of gedrag, het aile leerlinge die gereelde aanmoediging en 

ondersteuning van die onderwyser nodig. As gevolg van beperkle begrip is 

nie alle onderwysers daartoe in staat om hulp en Ieiding aan lePrlinge te bled 

nie. Hulle is minder sensitief vir leerlinge se behoeftes en nie in staat om 

sekere vorme van gedrag as 'n noodsein om hnlp te vertolk nie. Hulle is ook 

nie altyd daarvan bewus dat hulle meer inligting benodlg om 'n probleem kor

rek te kan diagnoseer nie. Dit kan tot gevolg he dat emosionele letsels wat 

die leerling reeds dra, vererger word (Hackney & Carnier, 1979:17; Gibson, 

1976:461). 

Begrip vir die leer ling is 'n voorvereiste vir hulpverlening. In die hulpver

leningsproses moet die simptome en oorsake geskei word. Die rede vir die 

gedrag moet in die eerste plek vasgestel word aangesien simptome slegs 'n 

aanduiding is dat lets verkeerd is. Te vee! onderwysers handel gerieflik

heidshalwe slegs met die simptome en kom dus nie by die oorsprong van die 

probleem uit nie. Die onderwyser begin egter begrip toon die oomblik as hy 

kan insien dat wangedrag die leerling se misplaaste pnging is om verligting 

van sy spanningstoestand te kry en om dus nan te pas (Bernard, 1970: 162; 

Ackermann &. Cilliers, 1987: 279). 

Die onderwys is 'n besondere beroep in die sin dat juis die onvolwassenheid 

\ran die leer ling groter selfbeheerslng, objektiwiteit en be grip van die onder-
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wyser vereis as wat van enige ander professionele persoon vereis word. 

Die taak van die onderwyser om tot begrip vir die leerling te kom word soms 

bemoeilik deurdat adolessente hulself nie altyd verstaan nie. Daarom is die 

onderwyser nie altyd in staat om hulp te verleen nie (Child, 1986:90-91; 

Wall, 1977:246). 

Die felt dat die onderwyser meestal 'n sosiaal-kulturele agtergrond het wat van 

die leerling s'n verskil is 'n ander probleem. As gevolg hiervan het hy nie 

altyd vir die leerling se omstandighede begrip nie en maak dan 'n negatiewe 

evaluering van die leerling omdat hy hom vanuit sy verwysingsraamwerk en 

kultuuragtergrond beoordeel. Die vergissings van die onderwyser ten opsigte 

van die verwysingsraamwerk en behoeftes van die leerling is eweneens fataal. 

Die onderwyser-leerlingverhouding word dan dikwels een lang en onbehaaglike 

misverstand (Garbers, 1980:21). 

3.2.4 DIE KLASATMOSFEER 

Aile mense word op een of ander wyse belhvloed deur die klimaat. Dit gee 

rigting aan die mens se !ewe en beheer sy aktiwiteite op verskillende maniere. 

Die mens funksioneer die beste in 'n aangename klimaat, nie te warm nie en 

ook nie te koud nie. Dieselfde geld vir die nsilmlolrlese klimaat wat binne die 

klaskam<>l' h"""". Dit affekteer, dikteer en kontroleer die opvoedkundige akti

witeite wat binne die klaskamer plaasvind. Dit het 'n subtiele sowel as 'n 

uiterlike uitwerking op die houdings, gesindhede en werksaamhede van die 

leerlinge. Dit moet van so 'n aard wees dat dit nie net die leerhandeling nie, 

maar ook die gesonde persoonlikheidsontwikkeling van die leerling positief sal 

bevorder (Garbers, 1980:72-73). 

Elke klaskamcr is 'n onderskeibare sosiale eenheid met sy eie psigologiese at

mosfeer. In elke klaskamer heers 'n sosiale klimaat wat anders is as die van 

enige ander klaskamer. Terwyl die een klas oorborrel van opgewondenheid 

en entoesiasme is die atmosfeer wat in 'n ander klas heers afsydig en gespanne. 

Die onderwyser bepaal die soort atmosfeer wat in die klaskamer heers. 

Hy moet hom daarvoor beywer om 'n positiewe atmosfeer in die klas te skep 

aangesien 'n warm en positiewe atmosfeer een is wat ruim geleentheid aan 

leerlinge bled vir deelname en betrokkenheid by klaskameraktiwiteite 

(Sprinthall, 1977:529; Ile Villiers, 1980:17). 



47 

Volgens Hamacheck (1979:471) word die gedrag en gevoelens van leerlinge 

hoofsaaklik bepnal deur die wyse waarop die onderwyser sy rol vervul. 

lndien die onderwyser van dominerende tegnieke gebruik maak is daar meer 

tekens van spanning en interpersoonlike konflik. Waar die onderwyser eerder 

op 'n simpatieke wyse die samewerking van die leerlinge verkry is die leer

linge meer ontspanne en vind meer spontanelleit en sosiale bydraes van die 

kant van leer tinge plaas. 

lndien daar 'n ontspanne en gemoedelike atmosfeer in die klaskamer heers 

waarin aanprysing en wedersydse vertroue eerder as sarkasme en 'n outokra

tiese benadering aan die orde is sal die leerlinge meer toegenee en bereid tot 

samewerking wees. 'n Gespanne atmosfeer gee tot aggressiewe gedrag en 

interpersoonlike konflik aanleiding. So 'n atmosfeer gee maklik aanleiding tot 

emosionele versteuring by leerlinge. Vera! vir leerlinge wat mlskien reeds 

sodanige probleme het, is dit baie nadelig (Wall, 1977:245; Visser, 1984:28). 

Leerlinge het sekere interpersoonlike behoeftes wat binne die klaskamer be

vredig moet word om gesonde persoonlikheidsgroei en -ontwikkeling te bevor

der. Elkeen in die klaskamer wil die gevoel ervaar dat hy we I ko m is, ge

respekteer word, van belnng en betekenis is en dat ander vir hom omgee. 

Dit is die onderwyser se plig om so 'n atmosfeer te skep. Hy moet sorg dat 

'n geesteshigieniese atmosfeer in die klaskamer heers. Die klnskameratmosfeer 

is 'n weerspieeling van die onderwyser se persoonlikheid terwyl die almosfeer 

wat in die skool as geheel heers 'n weerspleeling is van die hoof se persoon

likheid (Visser, 1984:27 & 28; Biehler & Snowman, 1982:384). 

3.2.5 DIE VAKONDERWYSER SE BYDRAE TOT DIE LEERI,ING 
SE GESONDE PERSOONLIKHEIDSONTWIKKELING 

3.2.5.1 UITKENNING VAN LEERLINGE MET PROBLEI\1E 

Vroegtydige uitkenning skep die gunstige moontlikheid vir suksesvolle hulp

verlening. Baie emosionele probleme van adolessente kan in 'n kort tydjie op

gelos word indien dit vroegtydig raakgesien word. In 'n vroee stadium is 'n 

kort gesprek dikwels voldoende om die aard van die leerling se probleem aan 

hom te verduidelik en hom te help om dlt op toepaslike en effektiewe wyse te 

hanteer. Die vakonderwyser bevind homself in 'n gunstige en strategiese 

posisie om die eerste tekens van 'n ontwikkelingsprobleem op te merk. 

Indien 'n probleem toegelaat word om kronies te raak is dit vee! moeiliker om 

dit op te los. DrH.stiese optrede is dan dikwels nodig om dit te hanteer 
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(Gallagher & Harris, 1976:51; Van Niekerk, 1987:18). 

Vnla<>n<: T .inri<:Rv ( 1 !l!l:l: 22) i<: vnkonrlerwysers sleutelfigure in die proses om 

leerlinge met probleme te identifiseer aangesien hulle die meeste kontak met 

·die leerlinge het. Die onderwyser wat sensitief is vir die gevoelens en be

hoeftes van die leerlinge in sy klas vind dit nie moeilik of 'n ekstra las om 

leerlinge met probleme te identifiseer en te verwys indien nodig nie. 

Indien probleme nie vroegtydig uitgeken en toepaslike hulp verleen word nie 

kan dit later belangrike oorsake wees van onderprestasie, vroee skoolverla

ting en ernstig-e afwykende gedrag (Jones & Stefflre, 1970:111-112; Visser, 

1984:18). 

Die vakonderwyser kan op 'n spontane wyse baie doen om die gesonde per

soonlikheidsontwikkeling van leerlinge te bevorder. Dit is ook sy plig as 

opvoeder. Hy moet voortdurend poog om sy kennis en vaardighede op hier

die terrein te verbeter. Hy moet in staat wees om faktore wat die leerling 

verhinder om geestesgesond te ontplooi uit te ken en die leerling by te staan 

in die uitskakeling en regstelling van hierdie steuringsfaktore (Norris, 1979: 

452; Berzonski, 1981:515). 

3.2.5.2 BYDRAE TOT GEESTESGESONDHEID VAN LEERLING 

Die hoofrede vir die leerling se teenwoordigheid in die skool is om te leer en 

vaardighede te ontwikkel. Grondliggend hieraan is egter emosionele stabili

teit. Die goeie geestesgesondheid van die leerling behoort dus die eerste 

doelwit van die opvoeding te wees. Dit impliseer onder andere bevredigende 

verhoudinge met ander sowel as om vry te wees van skuldgevoelens, senu

spanning, angs en vrees. Indien die geestesgesondheid van die leer ling nie 

die eerste doelwit is nie, kan ander goeie doelwitte nie bereik word nie 

(Johnson, 1979: 349). 

Leerlinge ervaar soms probleme. Onvoldoende aanpassing is normaal en on

derwysers moet bewus wees dat alle leerlinge nie probleemgevalle is nie. 

Almal het wel die onderwyser se hulp en ondersteuning nodig maar almal kan 

nie beskou word as psigologiese ongevalle nie. Die herhaalde manifestering 

van probleme en die toename in sekere simptome is egter aanduidings van 'n 

abnormaliteit (Wade & Moore, 1984:25). 
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Die leerling se geestesgesondheid word in 'n groat mate beihvloed deur die 

wyse waarop persone wat vir hom belangrik is, teenoor hom reageer. 

Hy maak van ander se reaksies teenoor hom gebruik om 'n opinie van homself 

te vorm. Hy is in 'n groat mate van ander mense afhanklik vir die bevredi

ging van sy behoeftes en vir belonings wat sy lewe sinvol maak en bydra tot 

sy selfagting. Dit is primer ander mense, insluitende onderwysers, se op

trede wat die leerling 'n gevoel van geluk en sekuriteit laat ervaar. Ander se 

optrede kan egter ook van so 'n aard wees dat dit hom onbevoeg, waardeloos 

en ongelukkig laat voel (Lindgren & Lindgren, 1971: 103-104; Ackermann & 

Cilliers, 1987:278) . 

Deur die positiewe in die leerling te beklemtoon dra die onderwyser by tot die 

leerling se geestesgesondheid. As die onderwyser die leerling aanvaar en die 

beste van hom verwag, het dit 'n positiewe invloed op sy persoonllkheidsont

wikkeling, sy gedrag en sy skolastiese prestasle. Onrealistiese eise moet nie 

aan die leerling gestel word nie. Leertake moet so beplan word dat maksimum 

sukses deur leerlinge ervaar word en dat mislukking tot die minimum beperk 

word (Child, 1986:91). 

Onderwysers moet rekening hou met individuele verskille wat tussen leerlinge 

bestaan. Leerlinge wat skolasties goed presteer kry nie slegs ho~ punte nie 

maar verwerf ook persoonlike erkenning, belangstelling en goedkeuring van 

die onderwyser. Dit dra by tot sy gesonde persoonlikheidsontwikkeling en 'n 

gevoel van veiligheid. Aan die ander kant ontvang leerlinge met minder ver

mo@ns, wat derhalwe swakker presteer, minder erkenning en goedkeuring van 

die onderwyser. Swakker skolastiese prestasie mag daarom 'n bedreiging in

hou vir die leerling se gevoel van velligheid en gesonde emosionele ontwikke

ling omdat dH onwaarskynlik is dat so 'n leerling die onderwyser se goedkeuring 

sal kry (Perkins, 1974:146; R G N, 1978:2). 

Die onderwyser behoort die leerUng ook onder die besef te bring dat om 'n 

emosioneel gesonde en gelukkige mens te wees wat sy potensialiteite optimaal 

aktualiseer, nie iets is wat oornag verskyn nie. Dit geskied oor 'n tydperk 

as gevolg van redelike en bereikbare doelwitte en deur harde werk en op

offering (Hamacheck, 1979:419). 
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Die einddoel van die opvoeding kan saamgevat word in een woord naamlik 

volwassenheid. Die leerling moet in toenemende mate na volwassenheid gelei 

word. Dit sluit ook emosionele volwassenheid en die aankweek van 'n realis

tiese selfkonsep in. Die onderwyser het 'n sleutelrol te speel in hierdie proses. 

Dit word as ideaal van die onderwysprofessie gestel dat elke onderwyser in 

die ware sin van die woord, opvoeder sal wees. _Om opvoeder te wees behels 

meer as om onderrig te gee. As ware opvoeder sal die onderwyser ook die 

rot van raadgewer, hulpverlener, begeleier en Ieier moet kan vervul 

(Strydom, 1979:23; Marais, 1982:2217). 

Vir baie leerlinge word probleme verlig en opgelos as hulle dit kan bespreek 

met 'n vertroueling wat die nodige begrip en ondersteuning kan verleen. 

Die vakonderwyser kan dikwels so 'n vertroueling wees. Hy verkeer in 'n 

baie goeie posisie om oor 'n tydperk 'n vertrouensverhouding met 'n spesifieke 

leer ling op te bou. So 'n leer ling het dan die vrymoedigheid om na hom te 

gaan met sy probleme. Voorligteronderwysers is verantwoordelik vir honder

de leerline:e wat beteken dat hulle aandag dikwels in beslag geneem word deur 

die mees ontwrigtes (Wagner, 1984:51; Brand, 1979: 287). 

Dikwels besef die adolessent nie dat sy probleme nie permanent is nie. 

Hy sien ook nie die verband tussen sy probleem en sy ontwikkelingstadium 

nie. Vir hom lyk dit dikwels of daar geen einde aan sy probleme is nie. 

Kritiese ingrYPings deur die vakonderwyser kan dan van deurslaggewende 

belang wees. Die vakonderwyser wat bewus is van die spanninge wat mag 

bestaan in enige adolessente groep kan baie doen deur slegs 'n terloopse op

merking te maak of kommentaar te !ewer ten opsigte van sake wat in die klas 

of les opduik. Soms kan dit vir die adolessent baie beteken as die onder

wyser 'n kort bespreking van 'n onderwerp, soos dit opduik, toelaat. 

AI is dit ontoepaslik ten opsigte van die les mag dit uiters relevant wees 

vir die adolessent op daardie stadium (Wall, 1977:174; Ackermann & Cilliers, 

1987:249). 

Onderwysers moet sorgvuldige aandag skenk aan die kwaliteit van hulle 

kommunikasie met leerlinge, die wyse waarop hulle leerlinge aanspreek en 

hulle vrae beantwoord. _!'eerhalende, pynlike en beledigende aanmerkings 

mag nie teenoor leerlinge gemaak word nie. Woorde soos lui, dom en onhan

dig behoort nie in 'n onderwyser se woordeskat te bestaan nie. Hy moet 

bedag wees op die effek wat sy woorde en dade op die lewe van die ontwik

kelende adolessent kan he (Bernard, 1970:142; De Villiers, 1980:16-17). 
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Praat sonder om te dink kan soos dolksteke wees maar wyse mense bring 

genesing met wat hulle se ( Spreuke 12:8). 

Die kommunikasiestyl van die onderwyser is belangrik. Indien hy nie op •n 

effektiewe wyse met die leerling kan kommunikeer nie, kan hy hom ook nie 

opvoed of andersins help nie. Die wyse waarop leerlinge die onderwyser se 

kommunikasiestyl in die klaskamer ervaar het 'n sterk invloed op hulle pro

duktiwiteit asook op hulle persoonlikheidsontwikkeling (De Villiers, 1980:21; 

McLaughlin & Erickson, 1981:393). 

Die onderwyser moet ook 'n goeie luisteraar wees .v Indien hy oor die vermoe 

beskik om aktief en simpatiek te !ulster, is dit vir die adolessent bale werd. 

Vir die adolessent se geestesgesondheid is dit meer wet•d indien hy die onder

wyser vertel as wanneer die onderwyser hom vertel. Die feit dat hy die 

geleentheid kry om sy gevoelens in woorde om te sit en uitdrukking daaraan 

te gee is belangriker as dit wat hy se. Indien die onderwyser bereid is om 

na hom te !ulster verskaf dit aan hom katarsis en voel hy ook belangrik. 

Indien opgehoopte emosies en gevoelens nie op 'n verbale wyse tot uitdrukking 

kom nie, kom dit tot uitdrukking deur middel van die nie-verbale taal van die 

senustelsel, dit wil se by wyse van hoofpyn, slegte spysvertering, maagpyn 

of een of ander fisiese skeet (Gallagher & Harris, 1976:52; Gibson & Mitchell, 

1981:69). 

Indien die leerling nie die geleentheid kry om sy gevoelens in woorde uit te 

druk nie kan dit bale nadelig wces vir sy fisiese sowel as sy geestesgesond

heid. Sommige leerlinge beskik egter nie oor die nodige verbale vermoe om 

hulself in woorde ult te druk nie, terwyl onder nie die geleentheid kry om 

dlt te doen nie. Daarom gebeur dit soms dat hulle op 'n ongewenste wyse 

daaraan uiting moet gee. As goeie opvoeder moet die onderwyser ook goeie 

luisteraar en advlseur wees. Hy hoef nie 'n professionele berader te wees 

nle. Tog strum hy in die voorste linie sover dit die skool se voorligtings

program betref (Gibson, 1983:36). 

Die skool moet rulm voorsiening maak vir leerlimre se emosionele ontladinll. 

----Voldoende uitlaapkleppe moet voorsien word vir die maklik opgewekte emosies 

van die adolessent. Ruim geleentheid vir emosionele ekspressie kan gebied 

word deur middel van sang. musiek, toneel en stokperdjies. 
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Geleenthede moet geskep word vir soveel as moontlik sosiale verkeer by wyse 

van sokkiejolle, uitstappies en ander geleenthede vir groepe om saam te ver

keer. Enige buitemuurse aktiwiteit trek die leerling se aandag af van sy be

kommernisse en help hom om op 'n sosiaal ~ wyse van sy opgehoopte 

gi:MlE!lens ontslae te raak. Die voorwaarde is egter dat die aktiwiteit die leer

ling se belangstelling gaande moet maak en dat dit nie te moeilik of mede

dingend moet wees nie (Roos, 1984b:5). 

3.2.5.3 SAMEWERKING TUSSEN VAKONDERWYSER EN VOORLIGTER
ONDERWYSER 

Volgens verskeie bronne (R G N, 1978:V; T 0 D, 1986:2 & 3; T 0 D, 1988: 

0/M 70; De Lange, 1988:5 en Schutte, 1988:3 & 4) kan daar in voorligting. 

onderskei word tussen gespesialiseerde of formele voorligting aan die een kant 

en algemene of informele voorligting aan die ander kant. Terwyl eersgenoemde 

die uitsluitlike taak van die voorligteronderwyser is, is laasgenoemde die taak 

van aile onderwysers. Daar moet dus noue samewerking tussen die vakonder

wyser en die voorligteronderwyser wees. 

Alle onderwysers is dus ten nouste betrokke by die voorligtingsprogram onge

ag of hulle spesifiek daarvoor opgelei is. In belang van die leerling se emo

sionele welsyn moet daar met die voorligteronderwyser saamgewerk word. 

Die emosionele welsyn van die leerlinge is in alma! se hande. Gedurende 'n 

skooldag bring 'n leerling nagenoeg een derde van sy tyd by die skool deur. 

Gedurende hlerdie tyd is die onderwysers wat vir .hom vakonderrlg gee die 

belangrikste mense in sy !ewe. Voorligting is nie 'n plig wat losstaan van die 

onderrig taak nie maar is dee! van die onderwyser se beladlng. Dit behoort 

nle vir die toegewyde onderwyser 'n addisionele las te wees nie. Alhoewel by 

nie 'n voorligteronderwyser is nie word sy uiters belangrike ondersteunende 

funksie algemeen erken (Wagner, 1984:48; Berzonski, 1981:514). 

Voorligting in die ho~rskool is 'n langtermyn projek waaraan aile onderwysers 

as 'n span saamwerk om elke leer ling sy potensiaal maksimaal te laat ontwikkel. 

Bale onderwysers word nog beihvloed deur die t:radisionele beskouing en glo 

hulle moet op 'n afstand bly van bulle leerlinge. Daarom sien bale bulle rol 

as instrukteur wat slegs aan lee:raktiwiteite moet rigting gee en dit evalueer. 

Vir bale leerlinge is goedkeuring, erkenning en aanvaardlng deur die onder

wyser egter 'n sterker aansporing om te leer as erekleure en ander toeken

nings. 
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Elke onderwyser moet op die kontinue ontwikkeling van die leerling se moont

likhede, voorkoming van emosionele probleme en die bevorduring van goeie 

geesteshigiene ingestel wees. Dit is die taak van elke onderwyser om te help 

skep nan 'n opvoedkundige platform vanwaar die leerhandeling positief bevor

der kan word. Beplanning wat gebaseer is op geiOentifiseerde behoeftes, 

belangstellings en aanlegte is moontlik as aile vakonderwysers hulle voorlig

tingsfunksies aanvaar. Elke lid van die skoolpersoneel is ook lid van die 

voorligtingspan wie se taak dit is om die maksimum ontwikkeling van die leer

ling te bevorder (Howson & Woolnough, 1982:145). 

Daar is vera! drie aspekte ten opsigte waarvan die vakonderwyser van groot 

waarde kan wees. Dit is in die eerste plek sy taak om leerlinge wat hulp 

nodig het te identifiseer en indien nodig te verwys vir meer deskundige aan-

dag. Tweedens moet hy soveel inligting en agtergrondkennis as moontlik 

van die verwysde leer ling voorsien. Derdens moet hy behulpsaam wees met 

die uitvoering van die voorligteronderwyser of ander deskundige se aanbe

velings (Marais, 1982:2217; Visser, 1984:18; Strydom, 1979:?.3). 

Die voorligteronderwyser bly egter die sentrale figuur in die opvoP.dkundige 

Ieiding program. Hy is die deskundige wat oor die kennis en vaardighede 

moet beskik waarsonder die program nie effektief kan funksioneer nie. 

Hy moet die skool se voorligtingsprogram beplan en deur middel van die skool

hoof toesien dat elke personeellid aktief aan die skool se voorligtingsprogram 

deelneem. Hy is afhanklik van hulle goeiP. gesindheid en ondersteuning en 

moet dus gesonde interaksie en kommunikasie met hulle bewerkstellig. 

Dit is sy plig om hulle in te Jig ten opsigte van hulle tank en funksie. 

Gesonde menseverhoudin~s vorm die basis vir 'n ~esonde voorligtingsprogram. 

Om goeie verhoudings te bewerkstellig moet die voorligteronderwyser poog om 

soveel kommunikasiegeleenthede as moontlik met vakonderwysers, ouers en 

leerlinge te benut. Dan leet· a! die partye mekaar beter ken in belang van 

die leerling se gebalanseerde emosionele ontwikkeling ( Engelkes & Van der 

Groot, 1982:103-104; De Klerk & Nieuwenhuizen, 1982:128; Joubert, 1982: 

71). 

3.2.6 DIE BYDRAE VAN DIE SKOOLHOOF 

Die hoof as opvoedkundige Ieier van sy skool, moet toesien dat die voorlig

tingsprogram op die mees effektiewe wyse by sy skool geiinplementeer word. 

Hy is die hooffiguur wat aan a! die verskillende aktiwiteite van die skool, in-
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sluitende voorligting, moet rigting gee. Hy moet die nodige koordinering 

doen sodat alles uiteindelik ten goede meewerk in belang van die leerlinge 

van die skool (Gibson &: Mitchell, 1981:37; Kilian, 1987:8}. 

Die skoolhoof se buitengewone begrip en kennis van menseverhoudings stel 

hom in staat om met die onderwysers, leerllnge en ouers saam te werk. 

Dit word aanvaar dat skoolvoorligting die gespesialiseerde dee! van die totale 

opvoedkundige program is wat die leerling help om al sy vermoens en moont

likhede in die opvoedkundige, persoonUke en sosiale sf ere van die gemeen

skau te ontwikkel. Die leerlinl! moet dus in sv totallteit gehelp en ondersteun 

word. Dit beteken dat die hele personeel 'n doelbewuste poging moet aanwend 

tot verwesenliking van hierdie ideaal. Die hele personeel moet dus op gekoor

dineerde wyse by die voorligtingsprogram be trek word. Dit is die hoof se 

verantwoordelikheid om toe te sien dat dit gebeur. Hy moet sorg dat elke 

personeellid positief ingestel is teenoor voorligting en dat elkeen ook sal besef 

dat hy 'n bydrae te !ewer het ten opsigte van die leerling se persoonlikheids

ontwikkeling (Paulsen, 1984:9-10; Van Zyl &: De Wet, 1988:2). 

Volgens Roberds-Baxter (1986-7 &: 13) is een van die vernaamste take van die 

hoof om sy personeel gelukkig te hou. Hy moet elkeen se spesiale vermo~ns 

bepaal en dan take aan bulle opdra en op 'n wyse teenoor bulle optree wat be

vorderlik sal wees vir bulle eie emosionele welsyn. Indien die hoof daarin kan 

slaag om deur sy optrede die geestesgesondheid van sy personeel te bevorder, 

bevorder hy daardeur eintlik ook die geestesgesondheid van sy leerlinge. 

Die R G N-verslag van 1981 het egter aan die lig gebring dat die skoolhoof 

se gesindheid teenoor voorligting nie altyd positief is nie. Dikwels beskik 

hy oor onvoldoende kennis oor die plek en waarde van skoolvoorligting. 

Daar is gevind dat daar ook nie altyd gehou word by die periodes wat op die 

skoolrooster bepaal is vir voorligting nie en dat daar onvoldoende skakeling 

en samesprekings plaasvind met die personeel wat vir voorligting verantwoor

delik is. Alhoewel die skoolhoof bepaalde take en opdragte aan sy personeel 

opdra, bly hy self steeds die hoof administreerder van die voorligtingspro

gram en is hy dus primer verantwoordelik vir alles wat om skoolvoorligting 

plaasvind (Paulsen, 1984:10; Hamilton, 1979:2}. 

Paulsen (1984:13-14) meen ook dit is die skoolhoof se taak om die voorlig

tingsdiens van sy skool onder die direkte aandag van die ouergemeenskap te 

bring en toe te sien dat dit van so 'n hoe standaard is dat ouers en leerlinge 
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met groot vrymoedlgheid daarvan sal gebruik maak. 

Die hoof moet poog om ouers se betrokkenheid by skoo!aangeleenthede te be

vorder. Betrokkenheid van die kant van die ouers lei tot beter begrip vir 

die ondernemings en doelstellings van die skool. Een van die groot voorde!e 

van ouerbetrokkenbeid is dat vaardigbede dikwels deur ouers aan leerlinge 

oorgedra word. Die skool moet ten voile gebruik maak van aile beskikbare 

talent tot voordeel van die leerlinge (Braithwaite, 1979:7; Pettit & Sberbinski, 

1979:15). 

Dit is tot voordeel van die leerling indien gereelde samekomste tussen ouers 

en onderwysers kan plaasvind ten einde skanse af te breek wat daar tussen 

die huis en die skool mag bestaan. Wanneer onderwysers en ouers saam 'n 

aksieplan uitgewerk bet, is dit vir albei aanvaarbaar en is dit dan makliker 

vir ouers om dit by die buis ook toe te pas. Dit is in besondere be lang van die 

leerling as die ouer saam met die skool werk in plaas van daarleen. So word 

misverstand uit die \veg geruim. Wat dan tot voordeel van die leerling is, is 

ook tot voordeel van die ouer (Farrell, 1979:25; Hamilton, 1979:2; Pettit & 

Sberbinski, 1979: 16). 

Die skoolhoof moet sorg dat sy personeel egter altyd die ~ voorop stel in 

die nastreef van bulle doelstellings. Hierdie siening moet in die eerste plek 

gekweek word ten opslgte van die leerling. Gereelde gevallebesprekings moet 

plaasvind ten opsigte van leerlinge met probleme. Dit lei tot 'n meer simpatieke 

bantering van bierdie leerllnge en lei ook daartoe dat die personeel al meer 

leerlinggerig raak. In sy optrede moet die hoof te aile tye met woord en daad 

die regte voorbeeld stel. Deur sy voorbeeld moet hy sy personae! oortuig van 

die waarde en noodsaaklikheid van 'n warm, medemenslike benadering. 

Hy moet aan onderwysers toon dnt positiewe gesindhede ten beste deur die 

ate! van 'n goeie voorbeeld oorgedra word. Die skoolhoof moet 'n simnatieke 

uitlaatklep vir die frustrnsies en probleme van sy personeel verskaf. 

Hy moet ook be reid wees om soma net te luister (Visser & Du Preez, 19!15: 

177). 
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3.3 DIE TAAK VAN DIE HUIS 

3.3.1 DIE HUIS AS PRIMeRE OPVOEDINGSINSTANSIE 

Die adolessent se eerste onderwysers, naamlik sy ouers, bet 'n deurslaggewen

de roi te speel ten opsigte van sy gesonde persoonlikheldsontwikkeling. 

Die Upe huis waarin hy groot word is die belangrikste enkele faktor wat vorm 

gee ann sy houdings en persoonlikheid. Persoonlikheids- en intellektuele vaar

dighede het hulle oorsprong by die huis. Die huis bly 'n belangrike onder

steunende krag gedurende die hol!rskooljare. Ouers het 'n belangrike bydrae 

te Jewer om ann die jeugdige die nodige emosionele ondersteuning te gee. 

Ontoepaslike ouerlike opvoeding verhoog spanningsvlakke by kinders. 

Die ouer wat omgee, gee rigting en doel aan die adolessent se Jewe en help 

hom om 'n sprankelende persoonlikheid te ontwikkel (Honig, 1986:48; 

Meyerhoff & White, 1986:43'; Monteith et al., 1988:198). 

Daar is vandag die onrusbarende verskynsel dat bale jcugdiges loop en huil 

in bulle harte al is hulle al dric- of vier-en-twintig jaar oud. Hulle huil 

omdat bulle beroofdes en onterfdes is wie se klnderjare hul in die gesins

milieu ontneem is. Opvoedkundige en affektiewe verwaarlosing in die gesin 

beihvloed die kind in sy op-weg-wees na volwassenheid omdat daar reeds op 

'n vroee ouderdom lctscls gelaat kan word op sy verdere persoonswording 

(Kruger, 1983:31). 

Die ouer is die primere faktor wat 'n invloed het op die adolesscnt se ont

wikkeling. 'n Analise van die mens as totaliteit dui aan dat die sogenaamde 

normale persoon se bestaan saam met ander mense, vera! die ouers, van die 

allergrootste belang is vir sy persoonlikheidsontwikkeling en geestesgesondheid 

(Gerdes, 1982:33; Malan, 1984:242). 

Van al die lewensituasies waarin die mens te staan kom, belhvloed die gesin

situasie hom die blywendste en diepste. As hierdie situasie pedagogics ge

sond is ontwikkel die kind in 'n rigting wat hom teen Jatere afdwaling sal 

beskerm. Indien dit egter gebrekkig is berokken dit hom skade wat slegs 

met groot moeite en nooit volkome deur ander opvoedingsinstansies vergoed 

kan word nie (Smith, 1985:149 ; Kruger, 1983: 38). 
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3.3.2 INTERAKSIE EN KOMMUNIKASIE IN DIE GESIN 

Die veilige onderlinge interaksies in die gesin bied die basis vir die opvoe

ding van 'n veilige en geborge adolessent wat homself in die gemeenskap wil 

waag. Die wyse waarop ouers met hulle kinders kommunikeer is vera! be

langrik. Om op die kind te skree, hom te dreig en frustrasies op hom uit 

te haal wek by hom allermins 'n gevoel van veiligheid, maar eerder die vrees 

dat sy ouers hom nie liefhet nie en hom daarom die voorwerp van straf en 

woede maak. Die ouers behoort 'n veilige basis aan die adolessent te bied 

waarvandaan hy kan eksploreer. 

wikkel hy 'n gevoel van innerlike 

245). 

Namate sy ervaringsveld wyer uitkring ont-

veiligheid (Bills, 1981:8; Malan, 1984: 

Gebrekkige gesinskommunikasie is volgens Garbers (1983: 38) 'n groot oorsaak 

van gedrags- en leerprobleme. Ouers moet tyd maak om as gesin te kommu

nikeer. Die ouers dra positief by tot die adolessent se gesonde persoonlik

heidsontwikkeling as hy 'n aandeel het aan besprekings en besluite oor sake 

wat hom raak. 

Die vader moet nie net die hoof van die gesin wees nie, maar hy moet ook 'n 

gesagsfiguur wees wat die nodige aandag aan die kinders gee. Dit is vera! 

die vader wat 'n belangrike rol speel in die adolessent se persoonlikheidsont

wikkeling. Navorsing oor die vader se fnnksies in die gesin het egter aan 

die Jig gebring dat vaders meer geneig is om by te dra tot afwykende gedrag 

by hnlle kinders as wat die geval met moeders is. Aggressiewe adolessente 

se verhondings met hnlle vaders word gekenmerk deur verwerping, antago

nisme en neutraliteit. Die adolessente seun vera!, het egter 'n geskikte vader 

figuur nodig om mee te identifiseer ten opsigte van sosiale en heteroseksuele 

gedrag. Deur middel van die identifikasieproses leer die jong seun om sy 

gevoelens van liefde en aggressie te beteuel en op 'n sosiaal aanvaarbare wyse 

uitdrukking daaraan te gee (Roll & Millen, 1978:83; Smith & Walters, 1978: 

21; Duncan, 1978:77). 

Oners se kommnnikasie met hulle kinders laat dikwels vee! te wense oor. 

Een van die mees algemene klagtes van adolessente is juis dat hnlle oners nie 

met hulle kommunikeer nie, nie na hulle idees wil luister nie, nie hulle opinie 

as relevant ervaar nie en nie probeer om hulle gevoelens en standpunte te 

verstaan nie. Die adolessent verlang dat sy ouers op 'n simpatieke wyse met 



58 

hom en nie oor hom sal praat nie. Hy wil graag na sy ouers gaan om sy 

proble111e te bespreek maar verwag dan dat die ouers met aandag en simpatiek 

sal luister en begrip sal toon. Die eerbied wat die ouers toon vir die adoles

sent se opinie dra grootliks by tot die emosionele klimaat en geluk van die 

huis. Ouers moet af en toe ook 'n argument "verloor" en luister na die adoles

sent se kant van die saak. Die mees effektiewe hulp wat 'n ouer aan 'n ado

lessent met probleme kan gee is om te luister. Sodoende beleef hy ook 'n 

gevoel van aanvaarding (Malan, 1984:246; SaraCino, 1980:502). 

Ouers moet besef dat die probleme van hulle klnders ook hulle probleme is. 

Probleme ontstaan meeste van die tyd as gevolg van te min aandag en liefde 

van die kant van die ouers. Meer as 98 persent van 'n totaal van 965 dwelm-

gebruikers wat oor 'n tydperk van drie jaar behandeling ontvang het, het ge

tuig dat hulle min aandag en lief de van bulle ouers ontvang bet (Carstens, 

1986:46-47). 

'n Kalm emosionele ktimaat moet tuis geskep word waar die ouers in die eerste 

plek harmonieus saam !ewe. Die tipe emosionele klimaat wat in die huis beers 

bet 'n belangrike invloed op die adolessent se persoonlikheidsontwikkeling. 

Dit is veel belangriker vir die adolessent se persoonlikheidsontwikkeling as 

die ouers se rykdom of geleerdheid (Smith, 1985:153; Venter, 1983: 1). 

Die gesin is die basis en die sentrum van opvoeding en saamlewe; dit is die 

sentrale en grondliggende opvoedingsmilieu van die kind. Die gesin behoort 

dus vir die kind 'n oase van lief de, veiligheid, vertroue en versorging te 

wees in die gekompliseerde menswoestyn wat die maatskaplike !ewe tans is 

( Pretorius, 1987:1). 

Die adolessent moet onvoorwaardelik, soos wat hy is, deur sy ouers aanvaar 

word. Aanvaarding in die gesin berei hom ook voor vir die aanknoop van 

sosiale verhoudinge buite die gesin. Die adolessent wat deur sy ouers bemin 

en aanvaar word vir wat hy is, het nie nodig om voortdurend te beplan hoe 

om sy ouers se goeie gesindheid te behou nie. Hy kan daarop reken selfs 

a! is hy soms opstandig. Liefdevolle aanvaarding deur die ouers le die fon

dament vir 'n gevoel van eiewaarde en 'n positiewe selfkonsep. Dan funksio

neer hy met minder spanning en presteer beter op skool (Stevens-Long &. 

Cobb, 1983:161; Gerdes, 1982:34). 
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Dit is belangrik dat die adolessent 'n gevoel van sekuriteit in sy huis ervaar. 

Hy moet veilig en geborge voel. Die adolessent wat voortdurend bevrees en 

beangs is moet verdedigingsmeganismes gebruik om sy selfbehoud te handhaaf. 

Hy kan egter ook nie maak wat hy wil nie. Dan voel hy juis onveilig. In sy 

diepste wese het hy behoefte aan gesag en dissipline van die regte soort. 

Konsekwente optrede van die kant van die ouers is belangrik vir sy persoon

likheidsontwikkeling (Meyerhoff & White, 1986:43; Kruger, 1983:36). 

Die adolessent se suksesse en prestasies moet deur die ouers erken en goed

gekeur word. Notisie moet geneem word van sy goele werk. Indien presta-

sie gelgnoreer word terwyl mislukklng veroordeel word lei dit maklik tot 'n 

negatiewe selfbeeld en onderprestasie op skool. Die goedkeuring van sy ouers, 

onderwysers en maats is vir hom 'n spesiale soort beloning en dra geweldig 

bale by tot die ontwikkeling van 'n positiewe selfbeeld (Laubscher, 1986: I; 

Benson et al., 1984 :9). 

3.4 DIE TAAK VAN DIE PORTUURGROEP 

3.4.1 DIE WESE VAN DIE PORTUURGROEP 

Die portuurgroep kan beskryf word as 'n normale groep jongmense op omtrent 

dieselfde vlak van ontwikkellng. Die groep kom sonder dwang saam en vorm 

'n basis van spontane kommunikasie vanwaar elkeen sy ontdekkingsreise kan 

onderneem. Die rol wat die portuurgroep speel en die invloed wat dit uit

oefen op die volwassewording van die adolessent kan kwalik oorskat word. 

In sy wese vorm die portuurgroep 'n hegte eenheid met lojaliteit van die lede 

teenoor mekaar. Omdat die groeplede lojaal is teenoor mekaar, kan die onder

linge invloed goed of swak wees. Namate die adolessent met verskillende 

portuurgroepe Bl'lsosieer, neem hy geleidelik die kenmerke van die groep en 

die individue waaruit die groep bestaan, aan (Du Plessis & Otto, 1981: 1). 

3.4.2 KONFORMITEIT EN SOSIALE AANVAARDING 

Gedurende adolessensie oefen die portuurgroep bale sterk invloed uit op die 

Ieerling se gedrag en houdings. Dit geld beide binne en buite die klaskamer. 

Hy kom gou agter dat baie van sy behoeftes bevredig word deur lidmaatskap 

van die groep. Daarom gee hy ook al meer toe aan die druk wat deur die 

groep uitgeoefen word. In die samesyn met sy portuur gaan hy skool, neem 

h~' aan sport dee!, word vermaaklikheidsplekke besoek en word daar ontspan. 

In die hedendaagse gemeenskap is die invloed van die portuurgroep besig 

om toe te neem terwyl die ouers se invloed afneem ( Du Plessis, 1981: I; 

Lahey & Johnson, 1978:219). 
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Sosiale aanvaarding is vir die adolessent uiters belangrik. Konformering met 

die groep maak hom aanvaarbaar. Daarom word meegedoen in haarstyl, klere

drag, taalgebruik, gewoontes en ander gedragswyses ten spyte van vol

wassenes se afkeur. Die adolessent moet eenvoudig konformeer om as lid van 

die groep aanvaar te word. Dit is ook sy intense begeerte om deur die por

tuurgroep aanvaar te word en geliefd te wees. Hierdie drang bring 'n gere

delike bereidwilligheid om te konformeer. Aanvaarding deur die groep versterk 

die selfbeeld en dit het weer 'n belangrike positiewe uitwerking op skolastiese 

prestasie ( Du Toit, 1986:8; Vrey, 1979: 182) . Weiering om op enige stadium 

te konformeer kan verwerping deur die groep tot gevolg he. Dit kan bale 

nadelig wees vir sy gesonde persoonlikheidsontwikkeling. Adolessensie is 'n 

uiters kritieke stadium vir die vorming van 'n eie identiteit. Die adolessent 

is op soek na gewoontes en idees wat hy sy eie kan maak. Hy kyk na lemand 

anders soos hyself vir Ieiding en ondersteuning. Daarom verlang hy op 'n des

perate wyse na die goedkeuring van en aanvaarding deur sy portuur 

(McCandles &. Coop, 1979:267-268; DuPlessis, 1981:4). 

Ouers en onderwysers besef dikwels nie hoe pynlik dit vir die adolessent is 

om anders te wees as die res van sy portuurgroep nie. Omdat afwykings 

van enige aard van die groep vir die adolessent pynlik is moet ouers en onder

wysers versigtig wees om nie dwang op hom uit te oefen ten opsigte van sy 

kleredrag, haarstyl of gewoontes wat hom opvallend anders kan maak as sy 

maats nie. Die adolessent 

by sy intieme vriende nie. 

ing en erkenning (Bernard 

kan nie die risiko loop om homself belaglik te maak 

Hy is eeavoudig te afhanklik van hulle goedkeur

&. Fullmer, 1977:190-191). 

Die felt dat sy portuurgroep van hom hou en hom respekteer vir wat hy is 

dra in 'n groot mate by tot die adolessent se selfagting en psigologiese aan

passing. Hy wil graag welkom voel en geliefd wees by die groeplede. 

Hy wil ervaar dat hy waardeer word en dat hy gemis word wanneer hy af

wesig is. Dit hou egter in dat hy moet konformeer aan die gewoontes, stan

daarde en waardes van die groep. Hy sal dus selfs teen die begeertes van 

sy ouers handel om nie anders as die portuurgroep te wees nie. Gedurende 

adolessensie is die behoefte om te behoort en te identifiseer met 'n groep in

dividue van dieselfde ouderdom sterker as gedurende enige ander periode. 

Die adolessent vertrou a! meer op sy portuur vir sosiale interaksie en 

emosionele ondersteuning (Siann & Ugwuegbu, 1984:166; Bergh, 1984:5). 
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lndien lede van die portuurgroep van mekaar hou is dit bevorderlik vir hulle 

geestesgesondheid en vii• effektiewe leer. Dan koester hulle ook positiewe 

gevoelens oor hulleself, sien die skoolsituasie in 'n meer positiewe lig en ak

tualiseer hulle potensiaal beter. Omdat goeie menseverhoudinge ook belangrik 

is vir gesonde persoonlikheidsontwikkeling en vir skolastiese werk moet die 

onderwyser alles moontlik doen om die leerling te help om die nodige emosionele 

steun van sy klasmaats en portuurgroep te verkry (Joubert, 1982:71; 

Lindgren & Lindgren, 1971:111). 

3.4.3 FUNKSIES VAN DIE PORTUURGROEP 

Die portuurgroep skep die geleentheid vir die vorming van hegte vriendskappe. 

'n Hegte vriendskap met een of twee maats is die belangrikste verhouding wat 

'n adolessent kan aangaan met 'n lid van sy portuur. Hierdie vriendskap weet• 

die eensaamheid af wat dikwels Relfs in die teenwoordigheid van 'n groep beleef 

word. Die mees betekenisvolle vriendskappe is daardie waar twee jongmense 

mekaar se gemeenskap as gelykes deel, tuis voel by mekaar en vry voel om 

intieme geheime te dee!, die mees private gedagtes te wissel en gevoelens uit 

te leef (Vrey, 1979:181; Conger, 1973:289). 

Die vorming van 'n eie identiteit is die brandpunt vir die bereiking en hand

hawing van goeie geestesgesondheid (Bernard & Fullmer, 1977:178). 

In 'n ondersoek deur Bergh (1984:181) het die invloed en funksie van die 

portuurgroep ten opsigte van die vorming van 'n eie identiteit by die adoles

sent, duidelik aan die Jig gekom. Identiteit beteken dat die individu sal weet 

wie en wat hy is en dat hy homself sal aanvaar. Dit beteken voorts dat hy 

'n betekenisvolle posisie sal beklee in die groep waaraan hy behoort, dat hy 

'n gewaardeerde lid is en dat daar waarde geheg word aan sy teenwoordigheid. 

Dit gee sin aan sy bestaan en hy ervaar dat hy iewers behoort. 

Op geen ander stadium van die !ewe is die mens se identiteitsgevoel RO vloei

baar as gedurende adolessensie nie. Hy is nie meer heeltemal 'n kind nie maar 

word ook nog nie ten volle aanvaar as 'n volwassene nie. Hy staan eintlik op 

die kantlyn. Sonder duidelike riglyne moet hy homself voorberei om te vol

doen aan die sosiale eise van die volwassenes se wereld. Die ergste van alles 

is dat hierdie krisis hom tref op 'n tydstip wanneer hy ook te make het met 

snelle fisiese en psigiese veranderinge (Hopkins, 1983:69-70; Bernard & 

Fullmer, 1977: 180) . 
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Die adolessent se oorgangsperiode van afhanklikheid na onafhanklikheid word 

verhaas deur sy soeke na identiteit. Hy raak nou al meer afhanklik van die 

portuurgroep want daar vind hy ander wat in dieselfde posisie verkeer as hy. 

In die portuurgroep kry hy invloed en aansien en vind hy identiteit wat hy 

nie by ander groepe kan vind nie. Adolessente vorm dus dikwels hulle eie 

kultuur wat bestaan uit unieke waardes wat deur al die lede van die groep 

onderskryf en eerbiedig word ( Siann & Ugwuegbu, 1984: 163; Oosthuizen, 

1982:12). 

Die portuurgroep maak dit vir die jong adolessent makliker om onafhanklik te 

word van die ouers se gesag. Die bande met die ouers raak geleidelik Iasser 

namate grater onafhanklikheid van hulle bereik word. Vriende neem nou die 

sentrale plek in wat vroeer deur die gesinslede beklee is. In die groep vind 

hy steun ten opsigte van sy ontwikkelingstake. Die portuurgroep dien as 'n 

tussentydse kultuur en 'n buffersone tussen die gesinsirkel wat hom as kind 

omvou het, en die wyer gemeenskap wat nog nie gereed is om hom as volwas

sene te aanvaar nie. Die adolessent emanslpeer vanaf die gesin via die por

tuurgroep na die gemeenskap. Dit onderstreep die belangrike funksie van 

die portuurgroep (Bergh, 1984:53). 

Verhoudinge met ouers is ook dikwels vertroebel. Die gevolg is dat die ado

lessent se innerlike belewinge moeilik met die ouer gedeel kan word en dat 

sy uiterllke gedrag soms moeilik deur die ouer aanvaar word. Ouers onder

vind dikwels probleme om die adolessent te vet•staan en hulle probleme te 

dee! selfs al wend hulle 'n eerlike paging aan om dit te doen en is hulle 

werklik gelhteresseerd in die welsyn van hulle kinders. In sulke gevalle 

kan 'n geihteresseerde en simpatieke maat baie beteken om emosionele onder

steuning te verleen (Siann & Ugwuegbu, 1984:161; Conger, 1973: 287). 

Namate adolessente tosser raak van die gesin voorsien die portuurgroep die 

nodige emoslonele ondersteuning wat voorheen vera! die taak van die gesin 

was. Lidmaatskap· van die groep het 'n verhoogde gevoel van eiewaarde en 

selfagting tot gevolg. Dit stel hom in staat om met baie meer mense te meng 

as net sy eie gesinslede. lndien hy voel dat hy deur sekere volwassenes 

onregverdig behandel is, kry hy die nodige emosionele ondersteuning in die 

groep. Adolessensie voorsien 'n belangrike en soms die laaste geleentheid 

om psigologiese skade te hers tel wat gedurende die kinderjare aangerig is. 

'n Emosioneel gebalanseerde maat kan bale doen om 'n gekweste adolessent 

weer 'n beter konsep van homself te gee. Dit is belangrik dat die meeste er-
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varinge met die portuurgroep vir die adolessent positief sal wees. 

Gedurende adolessensie is die behoefte om deurmekaar emosies, vertwyfelings 

en drome met iemand te dee!, sterker as in enige ander tyd van die !ewe. 

Die portuurgroep het 'n besondere invloed op die vormgewing aan die persoon

likheid. Binne die portuurgroep is die adolessent besig met se!fopvocding. 

"Menings word vryelik. duidelik en logies oor 'n verskeidenheid belangrike 

onderwerpe uitgespreek; onderwerpe wat nie met ouers en onderwyser be

spreek kan word nie ( Du Toit, 1986: 8; Me Candles & Coop, 1979: 275) . 

Die portuurgroep bied die geleentheid om verhoudinge te he met gelykes, wat 

nie in die gesin moontlik is nie. Alhoewel 'n baie demokratie~<e atmosfeer in 

die huis mag heers is die adolessent se verhouding met die ouer nogtans nie 

die van 'n gelyke nie omdat hy te afhanklik is van die ouer. Sosiale erva

ringe as gelykes in groepe word net buite die gesin opgedoen. Die portuur

groep het sy eie hierargie van verhoudings maar tog is die adolesscnt hier 

vry van die ongelykhede van verhoudinge binne die gesin sodat hy vryelik 

kan eksploreer met symaats as gelykes (Stevens-Long & Cobb, 1983:101). 

In die portuurgroep doen die adolessent kennis op wat hy normaalweg nie in 

sy huis kry nie. Soms is dit kennis oor onderwerpe wat In die huis taboe is. 

Sy horisonne word verbreed en hy word 'n meer komplekse mens. In die 

moderne gemeenskap is die kind se gesinsverhoudinge beperk tot 'n klein 

groepie mense, normaalweg ouers, broers en susters. In die portuurgroep 

word hy egter blootgestel aan waardes en ervaringe van baie ander gesinne 

waarvan sommige grootliks verskil van sy eie. Deur hierdie kontak verander 

sy siening van 'n gesinsiening na 'n gemeenskapsiening (McCandles & Coop, 

1979:257-258). 

As lid van die portuurgroep leer die adolessent vaardighede, houdings, waar

des en konsepte aan wat noodsaaklik is vir sy persoonlikheidsontwikkeling. 

Die grondslag word gele vir verdere sosiale ervaringe. Baie van die dinge 

wat hy in die portuurgroep leer kom hom handig te pas in die gemeenskap 

van volwassenes. Die gesin, kerk en gemeenskap heg sterk goedkeuring aan 

die verskillende vaardighede wat in interaksie met die groep aangeleer word. 

Volwassenes probeer om aan adolessente vaardighede te leer deur goeie ad

vies en vermaning, maar in die portuurgroep leer hulle dit die vinnigste en 

effektiefste deur aktiewe deelname as gelykes. Sodoende dien die portuur

groep as 'n leerskool en oefenterrein vir die breer gemeenskap. Dit dien 
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as 'n ryke bron van leer- en sosiale vaardighede. Adolessente kan die ge

leenthede wat die portuurgroep bied gebruik om volwasse roUe te oefen sonder 

die risikos wat gepaard gaan met die verantwoordelikhede van 'n volwassene 

(Cullinan et al. , 1983:55) . 

In die portuurgroep leer die adolessent hoe om hom teenoor ander te gedra, 

om te gee en te neem, te wen en te verloor, te oortuig of toe te gee en te 

argumenteer. Bale geleentheid word gebied om lede van die teenoorgestelde 

geslag te ontmoet en op sosiale vlak met bulle saam te wees. Sodoende word 

die norm aangeleer vir heteroseksuele verhoudinge. Die verhouding met beide 

dieselfde en die teenoorgestelde geslag dien as 'n prototipe vir latere volwas

sene verhoudings. Die adolessent wat nie teen die tyd dat hy volwassenheid 

bereik geleer het hoe om met die ander geslag oor die weg te kom nie, staar 

'n ernstige struikelblok in die gesig {Siann & Ugwuegbu, 1984:162; Cullinan 

eta!., 1983:54). 

In die portuurgroep vind leer p!aas deur 'n proses van straf en beloning. 

Om lid van die groep te wees is op sigself al beloning. Ook die goedkeuring 

van die groep en die gevoel wat die individu ervaar dat hy aan die groep be

hoort is 'n sterk beloning. Vir gedrag wat indruis teen die norme van die 

groep kan 'n lid egter uitgesluit of afgegradeer word. Gunste kan byvoorbeeld 

weerhou word. Die individu word dus geleer en selfs gedwing om lojaal te 

wees en te konformeer of om die groep te verlaat (Kagan & Lang, 1978:76). 

Die portuurgroep verleen beide primE!re en sekondere status aan die adoles

sent. Deur lid te word van die groep en te konformeer aan die norme van die 

groep ten opsigte van gedrag en kleredrag verkry die adolessent sekondere 

status. Dit is aanvullend tot die sekondere status wat hy in die gesin geniet. 

Die portuurgroep is die enigste groep wat aan hom die moontlikheid voorsien 

om primllre status te verwerf. Hierdie geleentheid geniet hy nie in die ge

meenskap van volwassenes nie (Cullinan et al. , 1983: 55) . 

Die portuurgroep speel 'n belangrike rol ten opsigte van die sosialisering van 

die adolessent. Die groep voorsien in noodsaaklike behoeftes wat belangrik is 

vir die adolessent se persoonlikheidsontwikkeling; behoeftes wat dikwels deur 

die groter gemeenskap verwaarloos word. 



65 

Die onderwyser of 'n ander volwassene moet egter altyd naby en beskikbaar 

wees indien nodig 111aar daar moet nie ongevraag met die portuurgroep se 

sake ingemeng word nie. Dit gebeur dikwels dat onderwysers verantwoorde

lik is vir botsings tussen hulleself en die portuurgroep. Verkleinering van 

die adolessent deur hom belaglik te maak, asook sarkasme is bale skadelik 

vir sy selfbeeld en dit veroorsaak ook dat adolessente hulle kragte saamsnoer 

teen die.onderwyser. Alhoewel groeplidmaatskap noodsaaklik is vir die 

adolessent se geestesgesondheid het hulle terselfdertyd ook die agting en 

goedkeuring nodig van volwassenes, wat sleutelfigure in hulle lewe is soos 

byvoorbeeld onderwysers. Dit is dus ook die onderwyser se taak om toe te 

sien dat onnodige struikelblokke tussen die adolessent en die volwassene nie 

ontwikkel nie (Cullinan et al., 1983:55; Dacey, l98Z:Zl8-Zl9). 

3.5 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die taak van die skool, die huis en die portuurgroep 

ten opsigte van die adolessent se gesonde persoonlikheidsontwikkeling nage

gaan. Klem is egter gele op die rol van die skool en besonder die bydrae, 

dikwels subtiele bydrae, van die vakonderwyser. 

In hoofstuk 4 sal die huidige stand van persoonlikheidsvoorligting in 

Transvaalse sekondere skole nagegann word. 




