
HOOFSTUK3 

STRATEGIEe VIR DIE BANTERING VAN DIE ONDER\VYSERK'l WAT 

AAN UlTBRAl"lDING LY 

3.1 INLEIDING 

D1e doeiwit wat tydcns die hantering van die ondcrwyseres wat aan uitbranding ly 

voor oC gehou moet word, is dat skole plekke behoort te wees waar die behoeftes 

van die onderwyseres net so belrmgrik ls as die van die leerlinge. Hanterlngstrate~ 

giee moet daarop gemik wees om gedragsverandering by die ondenvyseres tot 

stand te bring. Farber (1991 :308) pleit dat skole geherstruktureer moet word om 

die behoeftes van onderwysers te bevredig. 

Die doe! van hierdie hoofstuk is om: 

smttegiee daar te stel war deur die skoolhoof in sy/haar bestuursprogram ge

vo1g kan word ten opsigte van die ondenvyseres wat aan uitbranding ty; 

* strategiee le voorsien wat deur die onderwyseres self, onder ielding van die 

skoolhoof, toegepas kan word om uitbranding te verlig; 

wenke aan die skoolhoof te gee om die onderwyseres met uitbrandingsimpiome 

te ondersteun. 

Voordat strategiee Jn werking geste1 kan word om die onderwyseres wat aan uit

branding ly te ondersreun, is dit noodsaaklik dar die simptome van uitbranding be

tyds en effektief gediagnoseer word. Om dit moont!ik te maak moet aile betrokke· 

nes (bestuurspcrsoneel, kollegas, lecrlinge, gesinslede, onderv;yseresse sell) bctrek 

word by die identifiseringsproses, Geskikte metodes moet aa.ngewend word om 

die graad van uitbranding te wete te kom, aangesien dit bepaa! watter strategiee 
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vir die bantering van die lyer gebruik sal word. 

3.2 IDEN'l1FISERING EN DIAGNOSERING VAN DIE TEKENS VAN 

UITBRANDING 

Die toepassiog van hanteringstrategiee ten opsigte van die onderwyseres wat aan 

uitbranding Jy, is athankHk daarvan dat die onderwyseres bewus moet wees van 

die faktore binne haar werkomgewing wat haar gevoeHg maak vir skadelike stres. 

Om uitbranding by die onderwyseres te herken is nie a!!yd 'n maklike taak nie. Dit 

kan gedoen word deur middel van rerugvoering deur die ondenvyseres self asook 

ander sleutelgroepe en -persone soos kollegas, besmurspcrsoneel, leerlinge en ge

sinslcde oor die optrede en gedrag van die betrokkc onderv.cyseres. 

Met behulp van navorsingsinJigting soos verskaf deur Heine (1992), Stern (1993) 

en Bondesio en De Win (!995) asook geidentifiseerde simptome (soos bespreek in 

2. 10), is tabel 3. l saamgestel met die tekens van uitbranding soos geldentifiseer 

by die onderwyseres war aan uitbranding ly deur slemelgroepe en -persone. 

Die identifiserlng van die tekens '.'an uhbranding deur die skoolhoof self en met 

die hulp van betrokke persone, asook die erkenning en aanvaarding deur die onder

wyseres datdie tekens 'n werklikheid is, is sleutelfaktore vir die suksesvolle haole

ring van die probieem. 

Vo!gens Stern en Cox (1993:35) is uitbranding nie net Wl fisieke nadeel nie, maar 

ook skadelik vir die geestelike en emosionele welstand van die onderwyseres. 

Konstruktiewe strategiee wat deur die skoolhooftoegepas word om die onderwyse~ 

res wat aan uitbranding ly te hanteer, is noodsaaklik sodat ernstige gevolge (verge

lyk 2. II) voorkom kan word. 
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lndien die tekens van uitbranding by dle onderwyseres sigbaar is, kan die 

skoolhoof ook van metingsmetodes gebruik maak om noukeuriger inligling te 

bekom oor die graad van uitbranding wat r«Xis ingetree het en oor hoe intens die 

skool as werkplek daarroe bydra. 

3.3 METING VAN UITIIRANOING 

Die resultate van wetenskaplike metingsmetodes van uitbranding wat op 

onderwyseresse toegepas word, kan as waardevolie inligting vir die skoolhoof dien 

tydens die beplanning en toepassing van hanteringstrategiee teen uitbranding tot 

voordeel van die onderwyseres. 

3.3.1 Funksles/voordcle van die meting von uilbranding 

Die belangrikste 1\m.ksies!voordele van meting van uitbranding is: 

* Diagnosties ~ om vas te stel presies waar die grootste probteme !e. 

* Om die resultate van dle meting met norms te vergelyk en vas te stel hoe ge~ 

vorderd die uitbranding is. 

* Om die effek van ingrepe wat toegepas is, te eva[ueer. 

Volgens Gold (1985a:211) kan die aanwendlng van standaardmetingsmetodes vir 

uitbranding ook die volgende funksieslvoordele he: 

* Om dle onderwyseres te help om nuwe prioritei~e en doetwitte te srel. 

* Om haar te help om sommige take te delegeer. 

* Om haar bewus te maak van d!t waaroor sy beheer het en dlt waaraan sy njks 

kan verander nie. 

* Om haar byte staan ten opsigre van kognitiewe herstruktuering {om anders te 



dink in sekere situasies en so die effek wat die situasie op haar het, te wysJg). 

* Om haar selfwaardering te evalueer, bewus te maak van 1
fl skeefgelrekte self~ 

dunk en om aanpassings te maak, 

• Om haar te help om konkrete probleemoplossingstegnieke aan le Jeer. 

* Om haar te lei om copingvaardtghede aan te leer. 

Die hoofvoordeel van meting is dat daar met opvolgmetings vasgestel kan word 

wat die effek van intervensies was ·· met ander woorde, om verbetering re monitor. 

Die toepassing van standaardmetingsmetodes deur die skoolhoof js dus van waarde 

vir die onderwyseres ln die sin dat sy daardeur haarseif beter leer verstaan, haar 

swakhede as onderwyseres leer !dentifiseer en haar bchoeftes leer pelL 

Volgens Gold en Roth (1993:189) is suksesvolle herstel van uitbranding afhanklik 

van dje onderwyseres se se!fkerulls en insig oor haarself 

3,3,2 Meting von ultbrandlng by die onderwyseres 

Om selfbegrip by die onderwyseres te bevorder en om die skoolhoof te help om 

hanteringslrategiee te bepaal, kan wetenskaplik ontwerpte vraelyste ingespan word. 

Die vo!gende vraelyste is spesifiek ontwerp om die s!agoffer van uitbranding te 

help om haar vlak van uitbranding te begryp sowel as om sekere aspekte van die 

uitbrandingsindroom te identifiseer: 

• Vir uitbranding: Maslach Burnout Inventory (MB!) - Educator's Survey, die 

Staff Burnout Seale for Health Professionals (SBS-HP), die Teacher Burnout 

Scale (TBS) (Seidman & Zager, 1986:30) en die Gold-Rotil Burnout Insight In

ventory. 

* Vir die identifisering van stres en die faktore wat daartoe bydra: Teacher 
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Stress Inventory (Fimian, 1985:270), die Roth-Gold Sources of Stress Analysis 

en die Pines Tediwn Measure (Pines !Llll. 1981:203), 

* Pcrsoonlikheidstoetse om byte dra tot beter selfbegrip en vir toeligting oor hoe 

die onderv.'Yseres se persoonlikheid vergelyk ofkontrasteer met die persoonlik

hede van ander individue: Die Jung-pcrsoonJikheidsvraelys van Meyers-Briggs 

en die NEO*PJ-R~vraelys. Kennis van persoonlikheidstipes kan 'n belangrike 

bydrae fewer tot bevordering van interpersoonlike verhoudmgs. 

* Om persoonHke behoeftes te identifiseer: Toetse van Golct' en Roth 

(1993:188). Hierdie toetse verskaf 'n basis vir die identifisering van die on

derwyseres se onbevredigde behoeftes. 

Die toetse van konununikasievaardighede: Die Roth Listening Habits Analy

sis. Hicrdie toets voorsien diagnostiese inHgting aan die onderwyseres om die 

sterk- en swakpunte in haar luistergectrag uit te wys (Gold en Roth, 1993:189) 

* Psigometriese toetse waarmee versktnende fasette van werkskJimaat gemeet 

word: Die Social Climate Scale/Work Climate Scale van Moos. 

Stern (1993:49) maak die opmerking dat leerlinge ook ingespan kan word om in

ligting oor uhbranding by onderwyseresse te bek:om aangesien dit huHe is wat di

rek daardeur geraak word. Hierdie inligting kan verkry word deur middel van 

vraelyste wat deur leerlinge lngevul word en met die hulp van onderhoude wat die 

skooLhoof met 1eerlinge voer, 

Die kerngedagte is dat die inligting wat met behulp van die vraelyste beskikbaar 

deur die onderwyseres \\'·at aan uitbranding ly benut moet word vir effektiewe 

samewerking tydens die toepassing van hanteringstrategiee teen uitbrandlng. Ty

dens die navorsing, sons behandel in hoofstuk 4, is van hicrdie instrumente ge

bruik gemaak en word dit vo!lediger bespreek, 

- 76-



3.3.3 t:valuerlng van die skool as organisnsie 

!n elke skuol bestaan 'n organls:asiekuituur wat die skool maak wat dlt is en wat 

daartoe bydrae dal: stres en ultbranding by die onderwyseres bevorder of teenge

werk word (vergelyk 2.7). Volgens Janson (1993:10) oefen die organisasiekultuur 

van 'n skool 'n beHste .i.nvloed uit op eike individu betrokke by die skool. Die or

ganisasiekultuur in 'n skool beboort gereeld deur die skoolhoof geevalueer te word 

om re bepaal of die skool oprimaal bydra tot werksgeluk van die onderwyseres, 

Daar bestaan vy f aspekte waaraan 'n skool geevalueer kan word en wat met behulp 

van 'n waarnemingskedule (kontrolelys) deur die skoo!hoof toegepas kan word, 

naamlik plekke, mense, beleid, prosedures en programme (Janson, !993: 185; Kok 

eta!., 1992:18), 

* Plekke 

Die fisiese omgewing van die skool word geevalueer aan die hand van beskikbare 

fasiliteite, asook: die aanwending en voorkoms daarvan. Dit is die mees sigbare 

aspekte wat 'n "boodskap" oordra en wat bevorderlik kan wee.9 vir die geluk van 

die onderwyseres en leerlinge sowel as vir optimale leer. Die skoolhoof behoort 

op kontinue wyse evalucring te doen van die fisiese omgewing waarJn die onder

wyseres en lcerlinge moet funksioncer. 

Plekke wat gci!vaiueer moet word is die terrein (netheid van grasperke, ruine, 

sportterrein), skoolgebou (voorkoms en netheid van stoepe, mure, ruite, klaska

mers, skoolsaal. personeelkamer, biblioteek, kleedkamers, rekenaarsentrwn, tradi

siesentrum, aanwysbordjies, kennisgewjngborde, administrasiekompleks en voor

koms van graffiti) en d1e verskeidenheid van sportvelde en -fasiliteite, 
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• Mense (leerllnge, onderwysers, hoof de, sek.retaresses, l>ibllotekarisse, afrig· 

ters, ouers) 

Die skool moet geevaueer word met die oog daarop om vas te stel of dit 'n 

plek is waar elkeen wat daar werk en leer as belangrik geag word en of hoflik

heid en wel!ewendheid die reel is sodar daar 'n atmosfeer van wamlte, respek 

en waardering heers. Daar behoort mimte geskep te word sodat ctkeen sover 

moontlik beheer kan uitoefen om maksimaat veramwoordelikheid te neem vir 

die ontwikkeling van eie potensiaal. Tydens evaiuering van die skool se 

mens-aspek moet daa.roor besin word of daar in die skool aandag gegee word 

aan clke mens se basiese behoeftes aan erkerullng, aanvaan:Hng, menswaardig

heid, selfreaHsering en verantwoordelikheidsin, Kommunikasie in die skoal 

word get::.va1ueer aan die hand van onderwyseresse se taksering van die kom

munikasiestelsel in die skool. 

* Beleid (reels, kodes, regulasies) 

Die doe! van beleid is om funksionele organisasie te beheer _ Die onderwyseres 

word direk beinvloed deur die beleid war m 'n skool toegcpas word. 

Die skoolhoof moet die skoolbeleid evalueer deur te besin oor die toepasbaar

heid daarvan, die beeld van sensitiwiteit of omgee wat dit verloon vir die per

sene wat direk daardeur geraak word, beperkings of laste wat dir op betrokke· 

nes plaas sowel as die bydrac war dit ]ewer tot we!lewendheid in die skoaL 

Spesifieke beleidsaspekle wat op llierdie wyse geevalueer moet word, is die 

funksionering van dissipline, tydbenutting gedurende die skooldag, kleredrag, 

personeel-aanstellings, tuiswerkbeleid, toets- of eksamenstelsel, vervoer van 

Jeerlinge, klasbesoek, onderhoude met personeel, leerlinge of ouers, ens. 

ln 'n skoal moer gewaak word teen onsensiriewe, onvanpaste en nie-omgee be

Ieidbepalings. Die onderwyseres word direk beinvloed deur reels, kodes, op-
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dragte, magtigings en delegerings. Beleid kan onbehoorlike beperkings of laste 

op onderwyseresse plaas. Onsensitiewe en ontoepasllke beield beperk onder

wyseresse om tot hutle eie welsyn by te dra. 

"' Prosedura'i 

Prosedures verwys na die weg wat met een of ander handeling, aktiwjteit of 

proses gevolg word soos rydens die hantering van finansies, toerusting, nood

toestande, siekte, boekuitreiking, tikwerk, ens. Dit word deur die bestuur ont

werp en voorgeskryf vir a \mat wat in die skoal daardcur geraak word, Prose~ 

dures is ·n wyse waarop mense hanteer word of waarvotgens gehandcl meet 

word, 

Prosedurcs wat ongevoelig is vir onderwyseresse se tyd, privaal.heid, waardig

heid. bekwaambede en sin vir verantwoorde!ikheid sal bydra tot stres, ongeluk

kigheid en uitbranding. 

Die skoolhoof kan die prosedures wat in die skoal gevoig word evalueer deur 

te besin oor die mate waarin dit voldoen aan d.1e volgende vereistes: die bood

skap wat prosedures oordra en blyke wat dit gee van die persepsie wat die ont

werper van die prosedures van die gebruikers her; boodskappe war prosedures 

dra van kontrolering en doen-soos~voorgeskryf; die indruk wat prosedures by 

onderwyseresse vestig dat huUe vertrou word; die ruimte wat gelaat word om 

'n keuse te kan uitoefen; die bydrae war prosedures maak tot tydbenutting; 

eenvoud van d!e prosedure-stelsel; die sinvolheid van aile prosedures; ge~ 

leemhede wat prosedures aan onderwyseresse gee om self besluite te neem oor 

hulle werk; die geleentheid wat onderwyseresse gegun word om kreatiewe by

draes te !ewer; bcweegiikheid in die stelsel; die waarde war prosedures heg 

aan die psigologiese wetvaart van die personeel deur nie "distress" in die hand 

te werk nie. 
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• Programme (Kurrlkuler, buitc-kurrlkull!r, akademles, sosiaal, lru!tureel, 

sport, ens.) 

Elke skoolprogram behoort ge~valueer te word met die oog daarop om te be

paal of dit nie moontHk skadelik of negatief inwerk op onderwyseresse nie om

dar daar dalk op te enge wyse doelstellings nagestreef word en 'n breer pers

pektief op mensli.ke behoeftes gevolglik verlore gaan. 

Die ontwerpers van programme wat nie uitbranding by onderwyseresse in die 

hand werk nie, moet bedag wees op elke faset van dje skool sod at daar nie jets 

gebeur war iemand benadeel nie. Daarom dus dre noodsaaklikheid dat daar ge

ree!d na skoolprogranune gekyk moet word en die nodige wysigings aange

bring moer word~ indien nodig, 

Volgens Hewe (1991: ll5) moet die skoolhoof die sukses wat onderwyseresse 

in die skoolprogramrne behaal, Deoordeel aan die hand van 'n duidelike om~ 

skrywing van werkrolle ofp!igstate. Onderwyseresse moet ook deur die skoal

hoof bewus gemaak word van die waarde of voordele wat sukses vir hulle in

hou so wei as van die verwagtinge waf a an hulie gestel word. 

Benewens die oorsake van uitbranding wat binne die skool gelee ls, is daar ook an~ 

der statistiese gegewens wat ·n bydrae kan lewer in die beoordeling van 'n skoot 

as suksesvoHe organisasie, naamlik die frekwensie van siekte- en vakansieverlo( 

voorkoms van insidente soos konflik, bedankings deur onderwyseresse en beeindig

ln.g van ondc('wyseresse se diens dcur afdankings, 

3.3.4 Slntese 

Ten ops!gte van die funksionertng van 'n skoal om nie uitbranding van personeel 

in die hand te werk nie, ls die skoolhoof 1 n sleuteH1guur. Hylsy is die persoon 

- 80-



wat in die skool die rigting bepaal, die pas aangee, die klimaat skep en evaluering 

van die skool se sukses as organisasie rnoet toepas. Om 1
0 skoolklimaat wat be

vorderlik is vir stres en uirbranding van onderwyseresse om te keer in een wat dit 

tcewerk, sal tyd en votharding verg, Dit vereis 'n sistematiese plan van aksle van 

voor!durende evaiuering en volgehoue pogings totdat al die gewenste doelwitte be~ 

reik is, 

Mering en evaluering as bestuurstrategie beteken dat vraelyste benut moet word 

om: 

* die stand van uitbranding by onderwyseresse te meet; 

* stres en die faktore wat daartoe bydra, te identiflseer; 

* !e bepaal hoe onderwyseresse se persoonHkhede vergelyk met ander 

persoonlikbede; 

* persoonlike behoeftes van onderwyseresse in die skool te ident1fiseer; 

* die onderwyseres se behoefte aan kommunikasievaardighede te identiflseer: 

* die skool se sukses as organisasie te evalueer ten opsigte van fasiliteite (p1ekke) 

in die skool, die werkstevredenhe!d en -geluk van die mense betrokke, beleid 

wat toegepas word, prosedures wat vereis word en programme wat gevolg 

word. 

JA HANTERING VAN illTBRAND!NG 

Deur hu! navorsing oar en ontleding van die uitbrandingverskynsel, het Go!d en 

Roth (!993:45) tot die gevolgtrekking gekom dat die simptome wat deur onderwy

seresse wat aan uitbnmding ly, getoon word, ingespan kan word om 'n keerpunt 

in die beroeps!ewe van die onderwyseres teweeg te bring. Psigologiese simptome 

soos tekens van moedeloosheid, woede 1 frustrasie en ontnugtering dui daarop dat 

die onderwyseres se behoeftes nie bevredig word rUe. Psigologlese en fisiese 
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simptome (vergelyk 2. JO. J en 2.10.2) is tekens dat 'n tyd aangebreek het dat seke

re verandcringe ten opsigte van die beroeps!ewe van die onderwyseres aangebring 

moet word. !ndien bogenoemde tekens geignoreer word, sal 'n afwaanse spiraal 

voorkom wat sal lei tot emosionele en fisiese ineenstorting (vergelyk 2.10A en 

figuur 2.7). 

As gevolg van die negatiewe implikasies van uitbranding, soos wat dit met die oar

sake, simptome en gevolge daarvan geblyk het {vergelyk 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 

2.11), is dit noodsaaktik dat moontlike strategiee om uitbranding ie hanteer, onder

sock word. 

Golembiewski !tl.J!!, (1986:218) het twee strategiee vir die hantering van uitbran· 

ding ge'identifiseer, naamlik probleemgerigte strategiee (wat daarop gemik is om 

die oorsaak van die stres te verwyder) en ernosiegerigte strategiee (met die doei 

om emosionele stres te verlig sander wystging van die oorspronklike stressor), Kok 

!tl.J!l, (1981: 13) beklemtoon dat onderwys en onderwysbesruurstrategiee groten

deels wentel om verhoudinge en dat verhoudinge alles maak of verongeluk. 

Vervolgens sal ses modelle vir die hantering van uitbranding ondersoek word. 

Hierdle hanteringsmodelle bevat belangrike grondbeginsels oor die hantering van 

ultbranding by onderwyseresse. 

3.4.1 HanteringsmodeDe vir uitbrandlng 

3.4,1.1 Die fase banteringsmodel van Edelwlcb en Brodsky {1980) 

Uit die navorsing van Edelwieh en Brodsky (1982: 135) is vasgestel dat uitbranding 

'n proses is wat in fases verloop wat varieer ten opsigtc van die intensiteit en fre

kwensie in die voorkoms daarvan. Die mens ervaar 'n reeks voorspelbare fases 
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in hulle verhouding met hul werk. Volgens Edelwich en Brodsky (1982:135) word 

die volgende fases onderskei (vergelyk ook 2.3.!). 

* Entoesiasme 

Dit is 'n periode waarin die individu baie hoopvoi is, oor baie energie beskik, 

onreallstiese verwagtings koester en ooridentifiseer met sy/haar werk. 

• Stagnasie 

Dit is 'n fase waartydens die individu voel dat sylhaar persoonlike, finansiele en 

bevorderingsbehoeftes onbevrcdig gclaat word. 

* Frustrasie 

Dit is 'n rase waarin die individu begin twyfel nor sylhaar effektiwlteit en die 

waarde van sy/haar pogings om betekenisvolle diens re !ewer. Dit is 'n fase wat 

enersyds omsk:ep kan word in entoesiasmc deur middei van 'n konstruktiewc kana~ 

lisering van energ!e} of andersyds kan dit verswak tor die vierde fase. 

* Apat!e 

Dit is 'n fase waarin die individu as uitgebrand beskou word. Dit is ook die fase 

waaruit die individu die moeilikste kom. Jndividue is geneig om tydens hierdie fa. 

se te ontken dar bulle 'n probleem bet en daarom vind hantering en prognose moei

liker plaas. 

Volgens Edelwich en Brodsky (1982: 135) word die fase van frustrasie nie as uit

branding beskou nie. Dit is egter 'n kritiese fase aangesien dh dte keerpunt kan 

wees vir die indivtdu, 'n Persoon kan egter in die gang van sy/haar loopbaan baie 

kere deur die siklus van entoesiasme en frustrasie gaan. Daarom kan frustras1e 'n 

bron wees van kreatiewe energie om deur hantering hernude emoesiasme te be~ 

werksteHig. Konstruktiewe bestuurstegnieke moet die individu in staat stet om die 
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verskil tussen omealistiesc hoe en die realiteit (konkrete beperkings) te verstaan" 

Metodes moet gevind word om deur verandering energie konstukUef te kanaliseer 

sodat werksomsrandighede kreatief geakkomodeer word" 

Volgens die model is die fase van stagnasie die geteentheid om hanteringsmeganis

mes te gebruik wat buile die werksomstandighede tevredenheid bevordeL Pogings 

moet ook aangewend word vir opleiding en ontwikkeiing van die individu met die 

oog op bevordering en persoonlike stimulering, Hierbenewens het die individu 

ook 'n eie verantwoordelikheid teweeg te bring (Edelwich & Brodsky, 1982:135)" 

'n Belangrike bydrae van hierdie model Js dat 'n kennJs van die fases die individu 

of organisasie in staat ste! om le bepaal watter hanteringsmeganlsmes aangewend 

moet word vir hantering van uitbranding. Die fase is verder •n weerspieCling van 

die verskillende oorsake van uitbranding< 'n Kennis van die fases kan direkre en 

tydige aandag veslig op die persone wat op 'n vroee stadium van uitbranding is. 

'n Kennis van die fases kan ook aangewend word om moontlike tekortkominge in 

die werksituasie te identifiseer (Golembiewski, 1982:251)" 

3,4,1,2 Die hvee-dimensioncle hanteringsmodel van Pines, Aronson en 

Kafry (1981) 

Hierdie model is gebaseer op twee dimensies, naamlik 'n direkte of indirekte di· 



mensie en 'n aktiewe of onaktiewe dimensie (sien flguur 3, 1). 

Aldief ·f 

Direk • Verander die oorsaak van • Ignoreer die oorsaak van 
die uitbranding uitbranding 

I* Konfronteer die oorsaak 
! 
• Vermy die oorsaak 

I * 
I 

Kweek 'n pmdtiewe ge- • Verlaat die organisasie 
sindheid aan 

lndirek • Praat oor die oorsaak van • Alkohol of verdowings· I 

uitbranding middels 

·* Selfaanpassing * Siekre 

: * Raak berrokke by ander * Ineenstoning 
aktiwiteite 

Verdedigingsmeganismes 

Figuur 3.1: Die twee-dimensionele hanteringsmodel vfil1 Pines, Arousou en 
Kafry (flelue, 1992:90, soos aru1gepas uit Pines !ilJI!,, 1981:157) 

Die direkte en indirekte dimensies is aanvanklik ontwikkel deur Lazarus, 'n Ieier 

op die gebied van stresnavorsing (soos aangehaal deur Pines & Kafry, 1982:140). 

ln latere navorsing van Pines l:lJ!l, (l98l: 157) is die aktiewe en onaktiewe dimen· 

sie bygevoeg en is die model op die hantering van uitbranding van toepassing ge

rnaak. 

By direkte hantering word die oorsake van uitbranding as sodanig aangespreek ter

wyl indirekle hamering gerig is op die individu se eie gedrag en emosies. Aktiewe 

hantering is 'n daadwcrkllke poging wat aangewend word om die oorsaak van uit

branding tc hanteer of om persoonlik re verander terwyl onaktiewe hamering neer

kom op 'n kognitiewe of fisiese vermyding of ontkeruung van uitbranding. Hierdie 

twee dimensies verteenwoordig vier tipes hanter ingstrategiee: 
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* Direk-aktiewe hantering waar die oorsaak van uitbranding direk gekonfronteer 

word om die oorsaak van uitbranding te verander enlof 'n pos!tlewe gesindheid 

a an te kweek. 

• 

Direk-onaktiewe bantering is 'n vennyding van die oorsaak van uitbranding 

deur die oorsaak te ignoreer en/of om die organ.isasie te verlaat. 

lndirek-aktiewe hantering is 'n selfaanpassing deur te praat oor die oorsake van 

uilbranding en}of by ander aktiwiteite betrokke te raak. 

* Indirek~onaktiewe hantering is die gebruik van drank of dwelms, om siek te 

word en!of 'n algehele ineenstoning en!of die gebruik van verdedigingsmega-

nismes. 

In die navorsing van Pines en Kafry (1982:142) wat op dames en mans in die 

diensberoepe (ook die onderwys) gerig was, is bevind datdie voorgenoemde hante

ringsrralegfet; effektief aangewc:nd kan word om uitbranding te hanteer, Daar is 

egter ook bevind dat indirek-onaktiewe hanteringsmeganismes nie so sukses voJ 

soos direk-aktlewe hanteringsmeganismes vir uitbrandlng is nie. 1
fi interessante be

vinding wat ook uit die navorsing gesprolt het, is dat die meerderheid dames indi

rekte metodes aanwend om uitbranding te hanteer, terwyl mans oor die algemeen 

direkte metodes gebruik. Wat egret vera! van belang is. is dat aktiewe metodes 

skynbaar meer suksesvol as onakliewe metodes is vir dre hantering van uitbran

ding. Volgens Sluyter (1985: 181) is direk-aktiewe strategiee meer doeltreffend vir 

die hantering van ultbranding as gevolg van dje gevoel van k.rag en beheer wat dit 

aan die individu verskaf. Navorsers is dil egter eens dat meer as een hanterings

meganisme suksesvo~ aangeweml kan word. Die sukses van die hanteringsmega

nisme sal ook afhang van die situasie waadn die indivldu hom/haar bevind (Pines 

m.Jl1' 1981:159). 

• 86. 



3.4.1.3 Die gekategoriseerde l!anterlngsmorlel van Paine (1982) 

Volgens Paine (1982b:20) word daar in navorsing oor uitbranding bykans uitsluit

lik hanteringmeganismes wat betrekking he! op iodividuele versterking, bespreek. 

Volgens Paine se hanteringsmodel is daar sestien kategorice waaraan aandag gegee 

kan word in die hantering van mtbranding. Die hanteringsmeganismes word geka

tegor{seer volgens hanteringsbronne en hanterlngsdoelwitte wat in totaal sestien 

hanteringsmeganismes, soos byvoorbeeld selfevaluering van die portuurgroep, aan

dui (sien tabel 3.1). 

Tabel 3.1 Paine se gekategoriseerde banteringsmodel (Paine, 1982a:18) 

Doelwltle van hantering 
Bron van 

• bantering ldenUflkasle Voorkoming Hanterlng Remedlering 

Persoonlik Selfevalue- I Professionele Srresbestuur lndividueie I; 
! 

ring , opleiding of terapie 
! orifntering 

Interper- • Terugvoermg Otidersreu- Kritniewe , Gr6epterapte 
soonlik van portuur- ningsgroepe bestuur 

i groep 

Werkplek Formele Professionele Wysiging van Werklberoeps-
; vraelyste ontwikkeling werkstrukture verandering 

Organ is a- Prestasie- , Ofganisa!o- Verseken,;t- Ollaersteuning 
tories evaluering riese ontwik· van kwaliteit aan werkne111ers 

keling 

Volgens die model is die eerste belangrike stap in d1e hantering van uitbranding 

die identilisering van die belangrike oorsake van die verskynsel. Hierdie identifi

sering moet op individuele en organisatodese vlak gskied deur nnddei van selfeva

luering, terugvoerlng van portuurgroepe, formele vraeJyste en prestasie-evaluering. 

Volgens Paine (1982a:18) kan identilisering slegs geskied aan die hand van 'n 
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deeg!ike keonis van die uitbrandingsverskynseL Gestandaardiseerde meetinstru

mente kan nuttig aangewend word om uitbranding te evalueer _ lndien daar gebruik 

gemaak word van informele terugvoerings van ·n groep indivdue, moct vraclyste 

anoniem en vrywilHg deur personeei voltooi word. 

Uit die model blyk dit voorts dat uitbranding voorkom kan word deur professionele 

opleiding, die hulp van ondersteuningsgroepe (byvoorbeeld die gesin uf kollegas)_ 

kontinue professlonele ontwikkeljng en organisatoriese ontwjkkeHng. 

Volgens Ryerson en Marks (1982: 161) behoort opleiding in die hantering van Sires 

en uitbranding reeds gedurende 'n student se inisiele professionele opleiding aan 

universiteite en kolleges te geskied. lnterpersoonlike ondersteuningsgroepe word 

as van die belangrikste voorkomingsmaatreels beskou (Paine, 1982a:l9). Die ge

bruik van produktiewe ondersteunings groepe moet egter 'n ewewrg toon ten opsig

te van die inrerpersoonHke behoeftes van deetnemers, die geleentheid om klagtes 

te lug en professionele verantwoordelikheid. Voorts behoort professionete en or

gattisatoriese ontwikkeling deeglik geevalueer te word vir bulle onmiddelike en 

langlennyn effek. 

Volgens die hanteringskolom van die model (kyk tabel 3.l) is die individu die prJ

mere bron wat verantwoordelik is vir die hantering van uitbranding. Die individu 

moet egter rekening hou met die feit dat die hanteringsmeganismes wat geselekteer 

word, by sy/haar besondere be!weftes moet aanpas om die besmur van uitbranding 

suksesvol te la.at verloop. Interpersoonlike verhoudings moet gekenmerk word 

deur kreatiewe bestuurstegnieke, In hierdie opslg kan byvoorbeeld verwys word 

na die bevorderlng van kommunlkasievaardighede, posltiewe terugvoering en dui

delfke rolstrukture in die organisasie. Die wysiging van werkstrukrure asook reor

ganisasie (versekering van kwaliteit) moe! omsigtig geskied_ Wysiging van werk

strukture is verat noodsaaktlk wanneer daar 'n hoe mate van stres en uitbranding 
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in die organisasie heers. 

Remediering of psigoterapie is nodig wanneer 'n individu se uitbranding 

manifesteer in patologiese siektes soos byvoorbeeld depressie, Diagnose en 

behandeHng raak moeiHker en die prognose is minder sigbaaL Navorsers is dit 

egter eens dat uitbrandlng wei omkeerbaar is en dat dit norrnaalweg nie intensiewe 

en langtennyn psigoterapie verg nle (vergelyk Weich , 1982:6). Remediering 

moet gertg wees op kognitiewe en realite_itsoriCntering, Hiervolgens kan die 

individu byvoorbeeid geori~nteer word om realistiese verwagtinge te koester van 

sylhaar werk (Paine. !982a:25). 

'n Belangrike bydrae van die model is die beklemtoning van die muUidimensicnele 

aard en gevolglik ook die bantering van uitbranding. Paine (l982b: 15) beveel dan 

ook aan dat daar eerder gekonsentreer moet word op algemene hameringspraktyke 

as op enkele hanteringsmeganlsrnes. Hy voeg daaraan toe dat hanterJngsmeganis

mes vir stres ook vir uitbranding kan werk. Volgens hom behoort die ultejndelike 

doelwit van navorsing oor die bantering van uitbranding gerig te wees cp geldige 

diagnostiese tegnieke vir individue en organisasies. Sodanige tegnieke kan bydra 

tot gestandardiseerde, gespesialiseerde (beroepsgerigte) en koste-effektiewe tegnie

ke om uitbranding te hanteer. Hierdie tegnieke kan daartoe bydra dat uitbranding 

geldentifiseer en voorkom kan word sodat hantering en remedi~ring nie nodtg sal 

wees nie. 

'n Verdere bydrae van die model is dat di! op die moontliklleid dui dat meer as 

een hanteringsdoelwit bereik kan word in die proses van hantering. byvoorbeeld 

idemlfikasie en voorkoming - vandaal." die py!tjies op die tabeL Voorts dui die mo~ 

del belangrJke voorvereistes vir die hantering van uitbranding aan, byvoorbeeld die 

ldentifisering \'an die oorsake van uitbranding as vertrekpunt In die hanteringspro

ses, asook 'n deeglike kennis van die aard en wese van uitbranding. 
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3.4.1.4 Die fase hanteringsmode! van Golembiewski (1982) 

Hierdie model is gebaseer op die basiese komponente van die MBI-meetinstrument 

van Maslach en Jackson (1981). Volgens die MBI is die basiese komponente van 

uilbranding die volgende (vergelyk oak 2.3.2 en 2.4.2): 

* Depersonalisasie, of die neiging om mense as onpersoonlike objekte te tipeer. 

• 

* 

'n Afuame in persoonlike doehreffendheid of 'n siening dat die werk betekenis· 

loos is as gevolg van 'n gebrek aan effektiewe take. 

Emosionele uitputting of die persepsie dat die individu die einde van die pad 

bereik het. 

Vo!gens die model van Golembiewski dui depersonalisasie op vroe~ tokens van oil

branding terwyl emosionele uitputtlng 'n gevorderde stadium daarvan is. Agt fases 

van uitbranding kan onderskei word (vergelyk figuur 3.2). 

Fases 

l 2 3 4 5 16 7 8 

: Depersonalisasie La Ho La Ho La ! Ho La Ho 

Persoonlike doeltreffendheid La • La Ho Ho La • La Ho Ho 
('n omgekeerde skaa!) 

---· 
1
1 Emosionele uitpurting La :La La La Ho I Ho Ho H 

La ~ Laag en Ho = Hoog getoets op die MBI (Golembiewski 1982:250) 

Flguur 3.2: Die fase-hantering,•model van Golembiewski 

In Golembiewski (1982:250) se bespreking van die model sal 'n individu wat Ho 

La La toets (lcyk fase 2) waarslcynlik positief reageer op hanteringsmegartismes 

soos opleiding in sensitiwiteit en groepgeorienteerde spanbou wat interaksie· 
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georienteerd is. Hiervolgens beteken dit dat Ho (fase 2) op die depersonalisasie

skaal 'n aanduidlng is dat die individu probleme ervaar om met ander mense te 

komrnunikeer of saam te werk- vandaar die interaksiegeorH~nteerde hanteringsme~ 

ganismes. Die voordele van hierdie model is dieselfde as die van die hanterings

mode! van Edelwich en Brodsky (vergelyk 3A Ll). Hierdie model rs egter 'n 

verdere verfyning van hanteringsmoont!ikhede, 

3.4.1.5 Die belloeftebevred!gende hanreringsmodel van Wilder en Plntchik 

(1982) 

Hierdie model is gebaseer op die veronderstelling dat die behoeftes van die indivi

du verband hou met sylhaar werkverrigting (Wilder & Plutchik, 1982:123). As 

gevolg van die organ.isatoriese struktuur kan enige werk egter slegs: sekere ind!vi

due!e behoeftes bevredig. Uitbranding sal dus verminder met 'n tocname in die 

verhouding van indivlduele behoeftes teenoor behoeftebevredigendeeienskappe van 

die werk. 

Wilder en Plutchik (1982:!23) het hanteringsmcganismes ontwikkel waarvolgens 

die individu in eie behoef1ebevredigende leemtes kan voors1en om: 

* die ·indivuju gevoelig te maak vir sy eie behoeftes; 

* die individu te help om die behoeftebevredigende eienskappe van die werk te 

eva!ueer; 

* die moomlikhe1d re skep om die individu en die wcrk met mekaar te harmo

nieer; en 

* waar 'n volmaakle harmoniCring nie moontllk is rtie, die indivldu se aandag te 

vestig op moontlike geblede in dle werk wat aangewend kan word om 

maksimwn levredenheid na te streef. 
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Twee stelle behoeftes is ge'identifiseer, naam!ik war verband hou met die individu 

se persoonllkheid en behoeftes wat verband hou met die eienskappe van die werk. 

Individuele behoeftes in volgorde van belangrikheid is bekwaamheid, kollegialiteit, 

stimulering, erkenning, fami!ie en sosiale !ewe, outonomie, sukses (prestasie) en 

bevordering, Behoeftes wat verband hou met die eienskappe van die werk in volg

orde van be!angrikheid is sekuriteil. interpersoonlike verhoudings, emosionele eise, 

toestande by die werk, tyddruk, werk!as, verskeidenheid en verandering en deelne

mende besluitnerning. 

'n Skema van hanteringsmeganismes is deur Wilder en Plutchik (1982:126) ont

wikkel wat op 'n teorie van emosies gebaseer is, Hierdie skema dui op agt hante

ringsrneganismes wat gebruik kan word om uitbranding te verminder, naamlik 'n 

verwydering van die uilbrandingsfaktor, ander om holp re vra, gebruik van direkte 

aktiwiteite wat uitbranding venninder, ander vir die stelsel te blameer, gebruik van 

indirekte akiiwiteite wat uitbranding verminder, versameling van meer lnligting, 

anders op te tree as wat 'n persoon voel en dje belangrikheid van gebeurtenisse te 

ignoreer wat uitbranding veroorsaak, Die sukses van die hanteringsmeganismes 

sal afbang van die situasie. 

Votgens hien.He model is hanteringsmeganismes soos die ignorerjng van die be

langrikheid van gebeurtenisse wat uttbranding kan veroorsaak, die blamering van 

ander en die gebmik van soortgelyke indhekte aktiwitehe om uitbranding te ver

mmder, minder suksesvol op die langtem1yn, hoewel dit op die korttennyn onmid

dellike, maar slegs tydelike verligting kan bring, Die insameling van rneer inlig

ting, om anders op te tree as wat 'n persoon voel, om ander om hulp te vra en 

soortgelyke direkte aktiwiteite, word as meer effektiewe hameringsmeganismes vir 

uitbranding op die langtermyn beskou. 'n Belangrike gevolgtrekking wat die navor

sers maak, is dat baie min persone 'n volmaakre verhouc!ing kan bewerksteJlig tus

sen individuele behoeftes en behoeftebevredigende eienskappe van die werk (Wil

der & Plutchik, 1982;127). 
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'n Belangrike bydrae van hierdie model is eerslens die Jig wat dit werp op mount

like hameringsmeganismes wat gebru~k kan word om te voorsien in die behoeftes. 

van die indlvidu. Die modei beldemtoon voorts tydige optrede in die proses van 

die identifisering en voorkoming van uitbranding. Die model wys ook op die be

hoefle aan 'n deeglike evalueringstelsel war organisasies of indivdne kan aanwend 

om behoeftes te diagnoseer met die oog op die hantering van uitbranding. Ten 

slotte blyk dit ook uit die model dat direk-aktiewe hameringmeganismes meer suk

sesvol is as indirek-passiewe hanteringsmeganismes op die iangtermyn. 

3.4.1.6 Die cknlog!esc banteringsmodcl van Carrol en Wl!ite (1982) 

Vol gens hierdie benadering word persoonlike en omgewingsveranderlikes on hulle 

imeraksles geCvalueer, waama hanteringsmeganjsmes wat die individu en sy omge

wing gelyktydig aanspreek, gelmplementeer word (Carrol & White, !982:56). 

Hanteringsmeganismes op individoele vlak is onder andere die handhawing van fi· 

siese en geeslelike gesondheid, ontspannningsterapie, ongevoeligmaking, onderwys 

en opleiding (om beter toegerus te wees), die skep van realistiese verwagtinge, in

terpersoonlike vaardighede (vera! kommunikasie en luistervaardighede), werkvaar

dighede tn komiteeverband en 'n konstruktiewe distansiCring van k!iente. Hante

ringsmeganismes in die organlsasie is verandering in die struktuur en be1eid om 

uitbranding en frustasie te verminder, indiensopleiding, kwalitatiewe en relevame 

ori~nteringsprogramme vir nuwe werk:nemers, veriof, verandering van werk, er

kennJng van prestasie, opleidlng deur buile-instansies, h~iding jn die identiflsedng 

van loopbaandoelwitte, om te verhoed dat dieselfde individue oortyd rnoet wcrk 

en voldoende satarisse. 

Die belangrikste bydrae van hierdie model is 'n beklemtoning van die feit dal die 

individu en die organis.asie as. ge'integreerde geheel ges.ien moe£ word, 



3.4.1.7 Hanterlngsmodel vir uitbranding volgens Heine (1992) 

Volgens Heine (1992:224) moe! skoolhoofdc verkieslik gebruik maak van 

dirck-aktiewe hanteringsmega:riismes waar die skool as organisasie uitbranding by 

lndividue veroorsaak en indirek-aktiewe hanteringsmeganismes waar die oorsake 

van uitbranding in die individu self gesetel is (vergelyk 3.4. 1.2 en figuur 3.1). 

Vo!gens hierdie model kan hanteringsmeganismes van uitbrandmg brecdweg 

geselekteer word voigens die basiese komponente van uHbranding: 

* Emosionele en kognitlewe uitpuuing kan hanteer word volgens lndirek-aktjewe 

hanteringsmegarUsmes met spesifieke verv.rysing na kognltiewe herorientering 

( wysiglng in gcdrag). 

* Fisiese ultputting kan hanteer word volgens indirek~aktiewe hanteringsmeganis

mes soos byvoorbeeld deelname aan ander aktiwiteite en in uiterste gevaHc vol

gens indirek·onaktiewe hanteringsmega_rtismes soos byvoorbeeld medikasie 

(vergelyk 3.4.1.2 en figuur 3.1). 

* Depersona!isasie kan hanteer word volgens direk-aktiewe hanteringsmeganis-

* 

rnes soos byvoorbeeld verhoudingsgeoriemeerde (sosiale ondersteuning van 

kollegas en gesin) of rolgeorienteerde meganismes (herdefmitring en hereva

luering van die lndividu se rol in die skoo1), 

'n Afname in persoonlike doeUreffendheid kan hanteer word deur indi

rek-akliewe hanteringsmeganismes soos byvoorbeeid kognitiewe hers!rukture~ 

ring (wysiging in gedrag) en/of loopbaangeorienteerde meganismes (Joopbaan

ontwik.keiing en verwerwing van kwalifikasies), 

'n Afwyking van die normale gcdragspalroon sal ook deur indirek-aktiewe han

teringsmeganismes hameer kan word vanwee die negatiewe gesindheid van dle 

uitgebrande persoon (sien figuur 3.1). 
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Vanwee die multidimensionele aard van uitbranding kan een enkele hanteringsme

ganisme nie noodwendig resultate verseker nie, maar moet die opiossing in elke 

veranderlike (persoonliklieid, organisasie, omgewings- en samelewingsfaktore) ge

soek word. Elke individu en skool sal noodwendig verskil en veranderlikes konsti

tueer war nie noodwendig dieselfde hanteringsmeganismes verg nie (Heine, 

1992:226). 

3,4.2 F'unksles van hanteringstrategie~ soos deur die skoolhnof toegepas 

Dit is die verantwoordelikheid van die skoolhoof om hanteringstrategiee vir die 

hantering van die onderwyseres wat aan uitbranding ly, te imptementeer met die 

doe! dat die onderwyseres deur midde! van die strategiee bepaalde lewensvaardig

hede moet bemeester. 

Die funksies van strategiee soos deur die skooU10of toegepas, met die oog op die 

bantering van dle onderwyseres wat aan uitbranding ly, is onder andere om: 

• die onderwyseres te lei tot selfinsig oor haar situasie (Gold & Roth, 1993:190; 

Stroebel, 1993:27); 

* areas wat verandering moet ondergaan uit te wys sod at dit deur die onderwyse~ 

res self herken kan word (Gold & Roth, 1993: 127); 

* aan die onderwyseres uit te wys dat haar huidige hanterlngsmetodes van stres 

nic effektief is nie (Farber, 1991 :305); 

* haar te ondersteun en te motiveer tot verandering van haa.r huidige gedragspa~ 

trone ((Gold & Roth, 1993:127,133); 

* die belangrikheld van persoonlike en groepsterapie oor te dra (Farber, 

1991:302; Gold & Roth, 1993:153); 

* gesonde eet- en oefenprogramme te beklemtoon (Hamann,\990:32); 

* die onderwyseres te ondersteun om die batans te bewaar tussen werk en ont-
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spanning (Gillet, !987:65; Go!is7.ek, 1993:49); 

* gesonde verhoudinge op te bou (Gold & Roth, 1993:136: Grasha, 1987:58); 

:!' die onderv.ryseres te leer om vaardighede te ontwikkei vir die hantering van 

moeilike sitwisies (Goliszek,l993:47): 

* leidlng te gee sodat die onderwyseres kan weet wanneer om hulp en ondersteu

ning te soek (Farber, !99!:307; Gold & Roth,J993:132); 

* ongesonde gcdragspatrone soos die vo!gende uit te wys: 

onttrekking, ontkenning, afuanklikheid van alkohol en ander middels, verhou

dings wat tot afuanklikheid of misbruik lei en verplaaste woede (Farber, 

1991:75). 

Hanteringstrategiee wat vervoJgens bespreek word, is gerig op die volgende 

aspekte, naamlik faktore van persoonlike aard (selfinsig, gesondheid en 

motivering), verhoudinge tussen die onderwyseres en ander mense en faktore binne 

die werksomgew!ng, 

3.4.3 Hanteringstralegiee gemik daarop om cop!ngvaardighede op lntraper

soonl!ke vlak vas te J~ 

Intrapersooniike faktore verwys na daardie sake wat die onder\V)'Seres persoonlik 

raak en wa1 deur haarseif ontwikkel en hanteer kan word om haar toestand van uit~ 

branding te verlig en te herstet. Uitbranding is 'n persoonlike probleem en daarom 

word die onderwyseres 1 wie se lewe be'fnvJoed word, as die beiangrikste inisieer

der van die bantering van uitbranding beskou. Volgens Kyriacou (1987:150) kan 

intrapersoonlike hanteringstraregiee 'n beiangrike bydrae fewer ten opsigte van die 

onderwyseres se pogings om uitbranding te verminder. As hanteringstrategie teen 

uitbranding is dit die verantwoordelikheid van die skoolhoof om deur middel van 

persoonlike en groepsonderhoude, asook tydens ander personeelindiensopleiding

sessies hierdie intrapersoonJike faktore, en die toepassing daarvan, met onderwyse-
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resse te bespreek. Vervolgeos word gekyk na hoe die bevordering van selfinsig, 

gesondheid, motivering, trots, waardigheid en toegevvy·dheid kan dien om uitbran

ding teen te werk soos nagevors deur Harvey en Taylor (1983), Grasha (1987), 

Swart (1987), Prins!oo (1990), Kok ~- (1991), West (1991), Du Toil (1992), 

Heine (1992), Stern en Cox (1993), Stroebel (1993) en Slabbert (1994). 

3.4.3.1 Die bevordering van self"lnslg 

Die onderwyseres wat aan uitbrand!ng ly behoort bewus te wees van die 

belangrikheid daarvan om beter insig in haar eie lewe le verkry. 

Die taak van die onderwyseres ls selfopofferend, want onderwyseresse is voortdu

rend daarop ingcstel om na die behoeftes van ander, naarnlik hulle !eer!inge, ko!le

gas en gesinne om te sien en in die proses hul eie behoeftes dikwels te verwaar

loos. Sommige onderwyseresse misbruik hulleself weens die omvang van die eise 

wal aan hul!e gestel word. 

Indien onderwyseresse die begeerte en energie wil behou om gelukkig te wees in 

hul werk, is dit nodig dat hulle na hulself moet omsien sodat hulle die kwaliteit 

mense kan bly soos van bulle verwag word. 

Volgens Kok a;;J, (1991 :23) is die onderwyseres se eie interpreterings van dlt wat 

sy beleef van kritieke belang. Die selfpersepsies en die seltbegrip van die onder

wyseres is dfe sleutel tot haar sukscs en geluk as onderwysere5L 

Stroebel (1993:27) se dat selfmsig verkry word deur op 'n geree!de basis eie 

unieke lewensomstandtghcde te herevalueer met die oog op effektiewe(r) beplan~ 

ning. Nuwe vaardighede wat so opgedoen kan word sal lei tot verhoging van le

\venskwaJiteit. 
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Saffer (1983:50) se dat die onderwyseres self moel besin oor waarom sy in die 

beroep is en watter bevrediging sy verwag. 

Mazur en Lyneh (1988:22 en 23) het bevind dar swak persoonlike sosiale verhou

dings 'n belangrike voorspelter is van depersonallsasie en dat dh korreleer met 

emosionele uitpuuing. Dle onderwyseres moet in ag neem dat swak menseverhou

dinge daartoe lei dat: 

* sy haar werk as doelloos beleef; 

* die lewe in die aigemeen nie as sinvol belewe word nie: 

* 'n negatiewe beiewing van haarself tot negatiewe gevoeiens oor ander lei; 

• sy haarse!f onttrek van ander; 

• sy ongelukkig is; 

* sy uitbrandlng omwikkeL 

Aspekte waaroor die onderwyseres se!finsig moet bekom is vo!gens Gold en Roth 

(1993: 126) die volgende: 

* bewus te raak van prob!eme en situasies, 

* 
* 

beter kennis van 'n probleem of persoon op te doen, 

nuwe idees en denkpatrone te verwerf vir ondersteuning, 

begrip re ontwikkel, 

• die behoefte aan insig te herken, 

* probleme en situas!es te identifiseer, 

*' die besef dat sy kan verander en oor die vem1oe beskik om self verandering 

te bewerkstellig, te omwikkeL 

Die redcs waarom die onderwyseres 'n behoefte het aan selfinsig word soos volg 

deur Gold en Roth (!993:!27) gemotiveer: 



* 

* 

* 

* 

Selfinsig maak dit moontlik om uiteindeHk emosioneie en fisiese welstand te 

bekom. lndien die ondcrwyseres bereid is om ongesonde gevestigde gewoon

tes ie verbreek, benodig sy insig om as hulp te dien oor "wat'' verander moet 

word asook strategiee waardeur ou gedragspatrone verander kan word en nu

wes ka.n omwfkkel. Kennis, begrip en nuwe idees js noodsaaklik om die on~ 

denvyseres te help om gevestigde gewoontes van ontkenning, vermyding en 

ander negatiewe hanteringsmeganismes te verander. 

Om veranderings aan te bring wat sal lei tot 'n meer effektiewe beroepslewe, 

moet die onderwyseres bewus word van dft wat in haar lewe verander moet 

word, Die oorsprong van hierdie bewuswording kan 'n situasle wees walli

binne die onderw-yseres gedwing word om seUinsig te verkry oor wat verander 

moet word, of die bewuswording kan ontstaan deur 'n gesonde moth·ering en 

begeerte tot 'n beter lewensgehaite. 

Se!finsig is noodsaak!ik sodat die onderwyseres op haar behoeftes kan konsen

treer. 

Selfinsig sal help om nuwe hanteringstrategiee aan te leer wanneer die onder

wyseres besef dat verandering noodsaakHk is, maar nie weet hoe om dit te be

werkste!lig nle. Om professionele hulp te soek vir objektiewe Ieiding is dan 

van die uiterste belang, 

Dat sy bewus raak van haar gevoelens is baie belangrik indien die onderwyse

res veranderings in haar lewe wil bewerkste!Hg, soos byvoorbeeld, dat sy ge

duldig moet wees met verandering in gevestjgde lewensgewoootes aangesien 

dit 'n S{adige proses is. Selfinsig sal bevorder word wanneer die onderwyseres 

haarself afvra ''hoe" en "wat" sy voe1 eerder as "waarom". 

'n Verdere beiangrike rede waarom die onderwyseres selfinsig benodig is om 

haar te help om self verantwoordelikheid vir eie optrede te aanvaar. Aange

sien vera! dames geleer word om afhankHk van ander te wees, is dit bdangrik 

dat huHe selfinsig bckom om verantwoordelikheid vir hu!le eie lewens te 

aanvaar en effektiewer vaardighede a an te leer om probkme te hameer. On~ 
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verantwoordelike optrede daarenteen sal wees dat vorige bek:ende maar onaan

vaarbare gedrag en negatiewe gewoontes voortgesit word, met gevolglike "dis

tress" en uitbranding as eindresultaat. 

* Die ontwik.keling van selfinsig is essensieel vir die onderwyseres om die onver

mydelike "distress" in haar lewe te k:an hanteer. Hierdie insjg is kritiek vir die 

onderwyseres om daardie aspekte in haar lewe, wat verandering verg, duidelik 

te kan identifiseer. 

Hierdie vermoi! tot selfondersoek en selfinsig is k:ritiek om uitbranding te verwerk, 

en die eerste hanteringstap is dat die onderwyseres moet weet watter gevoel sy be

leef en waarom. Selfinsig begin dus by selfwaarneming: Wat voel sy? Wanneer, 

waar en met wie? Wat gaan sy doen as reaksie op dit wat sy beleef? 

3.4.3.2 Die bevorderlng van gesondheid 

In hoofsruk 2 is reeds genoem dat gesondheidheidsprobleme sommige van die 

simp tome en gevolge kan wees wat by onderwyseresse wat aan uitbranding ly, 

voorkom. Mazur en Lyneh (1988:27) het bevind dat gesondheid betekenisvol kor

releer met u.itbranding, asook dat uitbranding beide die oorsaak en die gevolg van 

ongesteldhede kan wees. 

Waar u.itbrandingstekens by die onderwyseres voorkom, word die volgende een

voudige strategiee deur Hamann (1990:32) en Prinsloo (1990:43) aanbeveel wat 

bevorderlik: vir die gesondheid sal wees indien die onderwyseres dit self toepas: 

* Ontwikkel en behou 'n sin vir hwnor. 

* Wees altyd konsekwent en eerlik wanneer met leerlinge gekommunikeer word. 

* Hou die leerlinge besig. 

* Versterk die leerlinge positief. Gee gereelde erkenning met 'n positiewe 
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* 
• 
• 

• 
• 
* 
• 

* 

• 

gcesteslngesteldheid. 

Wees deeglik voorberetd en georganiseerd. 

Maak vricnde met mense bulte die onderwysberoep . 

Leer ontspanningstegnieke aan. Gespanne spiere hou verband met 'n gespa:nne 

gemoed, en ontspanning van die gedagteprosesse vo!g op fisieke ontspanning. 

Progressiewe spierontspanning, ontspanning deur verbeeldingvoorsteHing, diep 

asemhaling en medltasie word aanbeveeL Kuns! musiek, gebed, massering, 

handvaardlghede en stokperdjies kan ook as ontspanrtingstegnieke aangewend 

word. 

Raak betrokke by buitemuurse aktiwitelte, 

Behou die balans russcn werk en ontspanning . 

Gebruik vakansies om te herstel. 

Doen daagliks liggaarnlike oefening. 'n Gereelde fiksheidsoefenprogram word 

sterk aanbeveeL Oefengimnasiums bied: n.ie net 'n wye verskeidenheid 

oefengeriewe aan rue, maar dien ook as plekke van samekoms vir sosiale 

imeraksie. 

'n Gebalanseerde dieet affckteer nie net die Hggaam rue, maar dje he!e 

persoon. Die irmarne van die regte verhouding proteYene, vette en koolhidrate 

is be!angdk. veral met die oog op 'n gebalanseerde voedselinname wat weer 
1n kwaliteit Jewensbestaan kan verseker. 

Die onderwyseres moet haarself fisies goed versorg, haar gewig in toom hou 

en skadelike stowwe soos nikotien en alk:ohol vermy. 

Beplan vir 'n lang lewe. Aanvaar persoon.like verantwoordelikhejd v1r 'n hoe 

lewenskwaHteit. 

Skoothoofde en bestuurspersoneel moet bereid wees om verantwoordelikheid te 

aanvaar vir die rol wat hulle het in die voorkorning en remediering van uitbranding 

en moontlike gesondheidsprobleme van onderwyseresse. Leiding aan onderwyse~ 

resse om uitbrandingsimptome te identifiseer, gevolg deur strategieC om die Jyers 
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te help om emosionele en liggaamlilce gesondheidsprobleme te voorlcom voordat 

dit tot uitbranding lei, is van die uiterste belang. 

3.4.3.3 Bystand teo opslgte van stresbelewing en -bantering 

Dit is algemeen bekend dat dit onmoontlilc is om 'n totale streslose lewe te lei en 

dat die sogenaamde "eustress" (positiewe stres) gesond en noodsaaklik is vi r die 

handhawing van lewensfunksies. Hoe hoer stres bolcant die verdraagsaamheidsvlak 

van die persoon Ia (die "distress"), hoe waarskynliker is dit dat ongesteldhede sal 

voorkom (Harvey & Taylor, 1983:26) . Daar is reeds daarop gewys dat hoe en 

langdurige stresbelewing tot uitbranding kan lei (vergelylc 2 .4.3). 

Hipps en Halpin (1992:20) en Vander Westhuizen rul. (1992:180) het vasgestel 

dat stressors die leerkrag se werksmotivering be'invloed, wat aanleiding gee tot 

chroniese werlcsontevredenheid, en 'n verlies aan dryfkrag en selfs beroepsverla

ting veroorsaak. 

Hamann (1990:32) beklemtoon dat strategiee betyds aangewend moet word om 

stres teen te werk en so uitbranding te voorlcom. Die mees algemene en aanbevole 

teenmiddel is gereelde oefening en liggaamlike fiksheid. Die volgende word ook 

as teenmiddels aanbeveel: 

~ Sorg dat daar altyd iets is om na uit te sien. 

* Soek stilte. Daar is tyd nodig om te dink, te mediteer, te evalueer en te beplan 

sonder om onder druk te wees. 

* Maak vrede met die dinge wat nie verander kan word nie. 

* Geestesenergie moet gereeld herlaai word deur middel van intieme gesprekke 

met 'n gesinsgenoot, 'n goeie kollega of vriend oor aktuele sake of oor iets wat 

pia. Sulke gesprekke help om baie beter te voel en perspektief te gee. 
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* Ontwlkkel 'n sin vir die geesHge en slen die humor in 'n situasie raak. Humor 

!s ontspannend, dit maak werk meer genotvol en venvyder die skerpte van in~ 

tense ernosionele situasies, Verandering van gesindhede moet intree in die sin 

dat werk nie altyd te ernstig opgeneem moe! word nie. Daar moet altyd ruimte 

gelaat word vir hwnor en die gcieentheid om oor flaters te lag. 

* 

* 

Om stres suksesvo! te hanleer moet 'n sekere mate van aanpassing en selfver-

andering gemaak word ten opsigte van perspektjewe rakende die oorsake en 

oplossings van probleme. 

Benader probieme konstruktief deur probleme op skrif te srel, jou eie bydrae 

tot die prob!eem te bepaa1 en bereid te wees om self eerste te verander, Skryf 

kan ook lei tot duJdehker perspektief oor die aard van 'n probleem en moont-

1ike oplossings daarvoor. 

* Skryf is uiters stimulerend deurdat dit 'n bydrae lower op grond van eie 

ervaring, studie of eksperimentering vir vak~ en professionele pubJikasies. 

* Pro beer om altyd objektief oor 'n situasie te redeneer en te dink en jou 

gemoedstoestand te beheer. 

* Leer om vinnlge ontspanningstegnJeke teen spier- en geestespannjng toe te pas 

soos stadlge, ritmiese asemhaling en verbeeldingsvlugte. 

* Doen soveej as moontlik werk by die skool of vroeg in die aand" 

* Stel reaHstiese, buigsame doelwitte en eise aan jouseJf en aan d;e leerlioge, 

* Maak dit erns met godsdiens. Put krag daaruit en sorg dat jy gcestelik verryk 

word. 

* Verfris jouself geeste!ik deur die waarderlng van kuns, musiek of die natuur. 

* Neem verlof indien moontlik. 

Die volgende hanteringsmeganismes en -modelle teen stres is ook deur navorsers 

geidcmifisccr: 

* Die ontwikkeling van doeltreffende persoonlikheidseienskappe (Steinberg, 
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1993:73; Vander Linde, 1990:17). 

* Die streshanteringsbenadering van Truch (Buwalda, 1990:144). 

* Streshanteringsmeganisrnes van D' Arienzo (Steinberg, 1993 :75). 

* Streshanteringsmodel van Shaffer (Buwalda, 1990:151). 

* Streshanteringstrategiee soos ontwikk:el deur die Departement van Gesondheids

omwikkeling (Buwalda, 1990:149). 

* Godsdiensbeoefening (Steinberg, 1993:76). 

* Ondersteuningsgroep-strateglee (Gold & Roth, 1993:161; Greyvenstein, 

1989:12). 

* Doeltreffende tydsbestuur (Grasha, 1987:53; Swart, 1988:15. 

* Ontspanningstegnieke (Grasha, 191!7;55; Morscher, 1994). 

* Stresbeheertegnieke en -hanteringsbeginsels (Stroebel, 1993:27). 

Prinsloo (1990:48) stel die volgende handelingswyses wat die hoof kan oorweeg 

voor om stres in die skool te verminder: 

* Vo1gehoue personeeloodersteuning en aarunoediging Jn professionele en 

persoonlike sake. 

Die skep van geleenthede om formeel en infomleel re gesels. 

• Goeie kommunikasie op alle vlakke. 

• Personeelbetrokkenheid en oorlegpleging op alle vlakke ten opsigte van besluit

neming. 

* Die koestering van 'n ontspanne, oop en gekontro1eerde klimaat. 

* Goeie skakeling tussen verskillende vakdeparternente en klem op die ontwik

keHng van 'n bev.'Ustheid van personee1problerne in ander departemente. 

* Voorkoming van konfrontasiesituasies tussen personeellede. 

• Deeglike bekendstel!ing van voornemende en aile nuwe personeellede . 

• Eweredige werksverdeling. 

* Beskikbaarheid van senior personeel. 
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DuideHke ro!det1nisie vir etke personeeHid. 

Een van die gevolge van stres en uitbranding by onderwyseresse is 'n gebrek aan 

motivering (vergelyk 2.1 L2}. Vervolgens word molivering as hanteringstrategie 

teen uitbranding behandel. 

3.4.3.4 Motiverlng as hanterlngslralegle 

As aanvaar word dat ondervryseresse wat aan uitbranding iy !iggaamlik en emosio

neeJ uitgeput is, kan ook aanvaar word dat uitbranding gepaard sal gaan met 'n ge

brek aan behoefte om te verbeter en te ontwikkeL Die mothering van die uitbran

dingslyer tot 'n begeerte om te verbeter en te ontwikkel rus, swaar op die skool

hooL 

Malan (1987:58) maak die stelling dat verandering in werkseffekliwiteit onder on

derwyseresse rUe so geredeHk sal plaasvind as gevolg van verbeterde sa!arisse, ver· 

minderlng van ldasgroottes, verbetering van akademiese opleJding ofvennindedng 

van hoeveelheid werk nie. Die voHe potensiaal van die onderwyseres kan eers 

werklik benut word as haar hoer-orde-behoeftes, naamlik die behoeftes aan selfak

tualisering, bevredig word. 

Gold en Roth (1993:133) belrlemtoon dat onderwyseresse wat aan uitbrnnding ly, 

gemotiveer moet word. Jn hu!le navorsing hetdit geblyk dat 'n onderwyseres deur 

die volgende gemotiveerd gehou word nL deur: 

* eike naweek saarn met die gesin deur te bring. 

'n huishulp te he. 
* genoeg tyd tol haar beskikking te he om aan haar eggenoot af te staan. 

* 'n nuwe motor aan te skat 
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• genoeg geld te he om 'n gemaklike !ewe te voer. 

* goeie gesondheid, 

* aangename verhoudings. 

* gedurende vakansies nuwe plekke te besoek . 

• 'n nuwe uitrusting. 

* 'n nuwe standerd te onderrig. 

* van skoot te verwisseL 

* minder druk op haar by die skool (bv. paplerwerk). 

* ondersteunende ouers. 

* die verbetering van formete kwallfikasies deur verdere studie. 

* deelname aan konferensies, simposia, werk:seminare en ander akademiese of 

professionele geleenthede. 

* die gereelde lees van boeke, tydskrifte en nuusbriewe van vakkundige en 

professioneie aard, 

• lidmaatskap van professionele verenigings . 

As die skoollioof en onderwyseres van motivering, as reenvoeter vir uitbranding, 

jn sukses wil maak, is !<ennis aangaande d[e verskiliende motiveringsteoriee nodig 

volgens Kok eUJ. (1991:48) en Vander Westhuizen (1995:211). Die volgende 

motiveringsbeginsels kan deur die skoolhoof op die onderwyseres toegepas word: 

*- Die beginsel van deelname 

Dit beteken dat die onderwyseres betrek word by die bes1uitnemingsproses en by 

sake wat haar direk raak (Malan, 1987:39). Die onderwyseres war geraadpleeg 

word oor sake sal rneer gemotiveerd wees as die onderwyseres wat gedwing word 

om op 'n bepaalde voorgeskrewe manier op te tree (Kok 1991:48} en sy sal 

aangespoor wees om doelwitte te help bereik (Vander Weslhuizen, 1995:212), 
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Die hoogs gestruktureerde en plrimidale model van bestuur by bale skole is nadelig 

vir die hedendaagse demokratiese bestuur. Mazur en Lynch (1988:22) beweer dat 

die piramidale model van skoolbestuur 'n hoofuydraer is tot uitbranding by onder-

wyseresse. 

• Die beginsel van kommunikerlng 

lndien die onderwyseres ingelig is oor en betrek is by besluitneming oor die doel

wilte en resultate wat in die skoal bereik behoort te word, sal bulle geneig wees 

tot grater samewerking en beler gemotiv<erdheid (Malan.l987:40). Die gevoel dat 

sy geraadpleeg word moet eksplisiet by die onderwyseres versterk word (Kok ltl 

J!l, 1991:49). Vander Westhuizen (1995:212) beklemtoon dat die personeel nle 

net ingelig moet word oor resuitate nie, maar ook oor veranderings en vorderings. 

* Die beginsel van e~·kenning 

Die onderwyseres wil voel dat haar bydrae 'n gewaardeerde een Js. lndien onder

wyseresse die nodige erkenning kry, is hu!le geneig om harder te werk (Van der 

Wes!huizen, 1995:212). Erkenning is 'n hulpmiddel by die skep van die nodige 

atmosfeer waarin motivering 'n werkiikheid kan word (Kok tll!l., 1991:49). 

• Dle beginsel van gedelegeerde gesag 

Die skoolhoof dra by tot die morh:ering van die ondenvyseres deur sekere verant

woordelikhede a an haar te deJegeer. Daardeur word nie net die poiensiaal van die 

betrokke onderwyseres benul nie maar word daar ook 'n op!eidingsgeleentheid ge" 

skep (Kok ltl.J!l., 199!:49). Motivering word oak bevorder indien die skoollioof 

die onderv.·yseres toelaat om self bes!issings te neem waar dit haar werk, binne 

neergelegde riglyne, raak (Vander Westhuizen, !995:2!2). 
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Kyriaoou (1987:150) het deur navorsing bevind dat strategiee wat gerig is op d1e 

bevordering van professione!e vaardighede van onderwysers, meer suksesvol was 

as motiveringsmiddel as die toepassing van psigologiese rnmiveringstegnieke. 

As aanvaar word dat doettreffende skoolbestuur die vennoe imphseer om dinge 

deur mense gedoen te kry, dan moet aanvaar word dat gemotiveerde onderwyseres~ 

se 'n voorwaarde is vir effektiewe opvoedende onder~vys, Om gemotiveerd te bly 

is steeds die onderwyseres se persoonlike verantwoordelikheid. 

3.4.3.5 Die vesliging van trots en waardlgheid 

'n Belangrike teken waaraan uitbranding herken kan word, is die verlies aan waar

digheid en selfagting (vergelyk 2.8.2). Die inherente begeerte van die onderwyse

res om waardigheid en trots te verkry en te beskenn tydens dle uitvoering van haar 

professionele taak, kan beskou word as 'n belangrike teenvoeter vir uirbranding, 

Die skoolhoof sowel as die onderwyseres moet daarvan bewus wees dat die be!e

wjng van waardigheid en trots 'n voorwaarde is vir die hoe werkkwaiiteit van on

derv.'Yseresse en vir die ontwikkeling van 'n voorspoedige loopbaan. 

Om die invloed van waardigheid en trots te benut as teenvoeter vir uitbranding, 

is dit nodig om te k:yk wat daarmee bedoel word en hoe die onderwyseres trots en 

waardigheid kan verwerf en beskem1. 

McPherson (1985:200) en Kok ruJ. (199Ll2) beskryf die falrtore wat bydra tot 

die belewing van waardigheid soos volg: 

* Die vermoC om leer by 'n kind tot stand te bring 

Die belangrikste beloning wat die onderwyseres kan ervaar is verwant aan die per

sepsie dat sy die !eerlinge kan beheer, dar sy die leerlinge bereik en dat die leer-
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linge d[t geleer het wat sy graag by bulle wou tuisbring. Aspekte wat waardige 

onderwyseresse die hoogste aanskryf en ten aile koste sal beskerm, is dat hulle 

leerlinge se toegeneentheid en respek ervaar, dat hul!e leerlinge met oorgawe kan 

laat werk, en dat hulle inskildikheid en selfdissipline by leerlinge kan bewerkstel· 

Jig. 

* Selfvertroue 

Die trotse en waardige onderwyseres openbaar selfvertroue in die bemeestering 

van: 

vakinhoud en onderrigtegnieke, 

haar vennoe om verantwoordcHkheJd te neem daarvoor om leiding te gee, 

die beheer van JeerHnge in groepverband, 

selfkritiek en dat sy dus ook vir haarself kan lag. en 

haar vrymoed!gheid om ko!legas te bevraagteken ten opsigte van onderrig- en 

administratiewe aangeieenthede~ 

Die waardige onderwyseres is gewapen met selfvertroue wat haar in staat stel om 

veranderinge met grasle te aanvaar, verdraagsaamheid uit te lee{ en ruimte te skep 

vir ander, terwyl sy ook bereid is om st.andpunt in te neem. 

* Dle vermof! om geloofwaardig te we.es 

Die trotse en waardige onderwyseres is bewus daarvan dat leerlinge se vennoe om 

ware opregtheid en betroubaarheid bY haar te bespeur, fyn ontwikkcl is. Sulke on

derwyseresse maak dit baie duidelik wat hu1le bereld is om te bled en wat hulle te

rugvcrwag. In rull daarvoor ontvang hulle die respek wat hydra tot waardigheid 

en trots. 
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• Verhouding met ieerUnge 

Die onderwyseres verkry trots en waardigheld deur haar leerlinge. Aangesien die 

skool op 'n stelsel van gesag en ondergeskiktheid gebaseer is, moet die onder

wyseres 1eer hoe om haar gesagsuitoefening aan te wend om opvoedende onderwys 

te bcvorder. Dit implisecr dat sy 'n professionelc "afstand" tussen haar en die 

leerlinge moet handhaaf sod at hulle haar duidelik as 'n volwassene kan sien, en dat 

sy soms bereid moet wees om aileen te st.aan om haar waardigheid te bevestig. 

McPherson (1985:21 0) maak die volgende Stelling: "lemand is eers 'n onderwyser 

wanneer hy geleer het om die verlies van sy waardigheid en trots te vrees." Die 

onclerwyseres moet deegHk besef dat haar verhouding met ieerlinge 'n kraglige 

nawerking bet ook buite die klaskamer. Om uitbranding te voorkom is sy uiters 

athanklik van die trots en waardigheld wa! sy beleef deur middel van terugvoedng 

vanaf volwassenes met wie sy konununikeer soos kollegas. senior personeel en 

ouers - dus, indirek deur die leerlinge" 

Om uitbranding teen te werk moet die onderwyseres: bereid wees om haar trots en 

waardigbeid op die volgende maniere tc beskenn. Sy moet: 

11< eis dat haar ondervinding gerespekteer word. 

* haar werk emstig opnecm sonder om kortpaadjies te soe1c 

* konsekwent, biHik en redelik wees in haar rnenseverhoudinge, 

* glo in d!t wat sy professioneel en persoonlik aanpak. 

* integriteit uito;;traal deurdat haar optrede deur haar waardes bepaal word, en be

troubaar wees in houding, woorde en dade. 

* geloofv.taardigheid verkry deur elke taak ywerJg en getrou uit te voeL 

* vofhard in hoe standaarde van werkJewering deur allyd haar bcs te doen, al 

loop a lie sake nle altyd reg nie. 

* moeilike ouers wat haar waardigheJd bedrdg, met kalmte, seJfbeheersing, rede~ 

likheid en geduld hanteer. 
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• inligting sif en besin oor wat in belang van die kind benut kan word . 

• waak cor wat sy vir haarself s! wanneer sy met haarself praat (selfverbalisasies 

of interne dialoog). Selfafbrekende, selfveroordelende taal werk verswakkend 

in. Drt word aanbevccl dat sy positiewe boodskappe aan haarself gee deur te 

se wat sy nag graag wil doen, hoe sy sukses kan behaal en walter dinge sy ge

niet. Sy moet haar selfbegrip voed met kwalileitboodskappe. 

* gereeld haar verwagtings herevalueer deur i) haarself daaraan te herinner dat 

dit nadelig vir haar waardigheid is indien die verwagtings wat sy ste!, te hoog 

is; il) indien nodig, die tydperk waarbinne sy aan haar verwagtings wil vol

doen, verleng; iii) besin oor aan wie se verwagtings sy voidoen ~ haar eie of 

die van departememshoofde, hoofde, kol!egas of ouers. Deur daarop te kon

semreer om haar e1e relevante doelwitte nate streef, sal daar 'n afname wees 

in die aantal verwagtings waaraan sy vofdoen, 

* daarteen waak dat haar verpligtinge en verwagtinge nie haar prestasies en suk

sesse oorskadu nie. !ndien sy angs ervaar as gevolg van haar werk wat nooir 

k1aarkom nie1 kan dit meebring dat sy nie waarderlng het vir dft wat sy reeds 

suksesvci kon voltooi nie, Sy rnoet haarself gereeld hednner aan dft wat sy 

reeds tot stand gebring het en so ha.ar waardigheid verhoog. 

* nie skuldig voel as gevolg van onvolmaaktheid nie. 

* nic bekommerd wees nie. 

* be!eefdheid bevorder. 

• 

* 

'n positiewe houding, denlre, optrede en gesindheid openbaar. So 'n ingesteld· 

heid kan verseker dat ander mense van haar hou en hatu waardeer sod.at 'n ge~ 

voel van waardigheid en trots ervaar word. 

neutraat bly tydens konfHk, konfrontasies vermy en ander hul eie probleme laat 

oplos. 

* eie prestasies self gereeld evalueer en kommentaar oor eie werk van kollegas 

kry, Sy moet geree!d die rigting en fokus van haar professionelc lewe evalueer 

deur kort- en langtennyn doelwitte le stel. 
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• selfvertroue kweek deur op klein en korHermynprestasies te konsentreer, 

U.t bostaande kan afgelei word dal die onderwyseres met die skoolhoof se onder

steuning inisiatief kan neem om trots in haar werk te ontwHckel wat aan haar as on~ 

derwyseres waardigheid sal verleen om as teenvoerer vir uitbranding te dien. 

3.4.3.6 Toegewydheid as copingvaardigheid 

Volgens West (1991:102) is dit die begeerte van die meeste onderwyseresse om 

'n betekenisvol!e bydrae in die skool te lewer - 'n saak waarvan die skoo!hoof 

deeglik kennis moet neem. 'n Gebrek aan bes!uitnemingsmag en outononnie 

dwarsboom onderwyseresse se toewydlng en dien as oorsaak van uitbranding (ver

gelyk 2. 7.5 en 2,7, 15}, Die onvermoe om betekenisvolle bydraes telewer, is dik

we!s die gevolg van gewoonte beperkings. lndien sy haar onvermoe as onderwy

seres as beperkings sien, sal sy geen doe! kan bereik nie, lndien sy nie opgewasse 

voel nie, moet sy haar vermoens verbeter. Dit is die raak van die skoo!hoof om 

as begeleier op te tree en die beginsel by die onderwyseres ttl is te bring dat 'n be

geene tot se1fontwikkeling tot stand gebring word deur 'n besinning oor wat haar 

doe! in die skoal is. Deur dit te begryp, sal dit lei tot groter tevredenheid in situa

sies waaneen sy andersms sal rebelleer. Onsekerheid by die onderwyseres sal be

perk word indien sy haar taak sien as 'n loopbaan met langtennynbetekenis en nie 

as: ne\ •n werk rue. 

Die onderwyseres se toewyding aan haar visie ten opsigte van haar taak kan dien 

as teenvoeter vir uitbranding, West (1991: 108} noem dar toegewydileid die 

voigende voordele inhou: 

* D1t voorkom dat sy haar visie telkens verander wanneer tef!spoed opduik. 

* Dit is die kernvoorwaarde vir prestasie. 
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• Dit verhoed selfgesentreerdheid. 

* Dit gee betekenls aan haar werk. 

* Dit bevry die onderwyseres sodat sy haar ta.ak vrywillig uitvoer in plaas van 

teensinnig. 

* 

* 

Dit maak 'n visie 'n werklikheid sodat begrippe omgeskakei word in kreatiewe 

dade. 

Hierdeur beleef die onderwyseres sinvolbeJd in haar werk; die tevredenheid 

van doclbereiking en geleentheid om haarself te laat geld in haar beroep. 

Die skoo!hoof kan toewyding bevorder en uitbranding by onderwyseresse voorkom 

deur slnvolle professionele Ieiding te gee. Die skoo!hoof moet die fett by sylhaar 

personeel tuisbring en beklemtoon Oat die onderwyseres se !oewyding en positiewe 

ingesteldheid bevorder kan word deur altyd voorbereid en goed georganiseerd te 

wees vir e!ke skooldag, en gereeld professJonele programme, kursusse en same

sprekings by te woon om ander opvoeders te hoor praat oor hul pogings en proble

me (Stern en Cox,1993:35). Deur gereeld onderwyscydskrifte en professionele na

vorsingsartikels te lees, sal ook daartoe bydra om ondersteuning en perspektief te 

bekom. Verdere aanbevetings deur die skoo)hoof moet wees dat die onderwyseres 

lid moet word van professioneJe onderv.-ysaksies, projekte eo navorsing moet on

derncem. artikels moer skryf en laat publiseer en nuwe skoolaktiwiteHe moet aan

pak (Kok l.:U!., 1981 :79). 

Met verwysing na die voorafgaande kan die volgende drie slcutelgedagtes uitgelig 

word: 

* Die onderwyseres rnoet weet wat sy wil berejk. 

* Sy moer realistiese verwagtings steL 

"" Sy moet toegev.ryd werk aan haar doelwiL 
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3.4.3.7 Sintese 

Uit bostaande k:an die afleiding gemaak word dat die skooihoof se hameringstrate

giee om copjngvaardighede op intrapersoon.like viak by die onderwyseres wat aan 

uitbranding ly, vas tel~, sukse.svol sal wees indien die onderwyseres oorruig is van 

die sake wat sy self in orde moet kry om haar lewenskwaliteit te verhoog. Die 

skoolhoof se bestuurstrategiee moet rot gevolg he dat die onderwyseres vaardighe

de bemeester om: 

selfinsig te bekom ten opsigte van haar taak en verantwoordelikhede as onder

wyseres, asook ten opsigtc van haar behoeftes, vaardigllede, verhoodings en 

gevoelens; 

* haar gesondheid te verbeter of in stand te hou; 

* stres te hanteer; 

• gemotiveerd te bly; 

* trots en waardigheid te verkry en re beskerm: 

toegewyd te werk met 'n positlewe ingesreldheid. 

3 .4.4 Hanteringstrategiee daarop gemik om copingvaardighede op interper

soonlike vlak vas te le 

Onderwysbestuur wentel grotendeels om verhoudinge tussen kollegas, tussen on

derwyseres en leerllnge en tussen onderwyseres en ouers. Jn sy/haar daaglikse 

taakvervulling is die skoolhoof voortdurend in 'n wisselwerk:ingverhouding met 

mense. Dit is 'n absolute noodsaaklikheid dat hylsy sensit!ef ingestel moet wees 

op die skep en handhawing van goeie interpersoonlike verhoudinge in die skool 

(Bondesio & De Witt, 1995:307). 

JnterpersoonJike faktore moet deur die skoofuoof bestuur word, want gesonde men-

-114. 



severhoudinge en ondersteuning deur diegene betrokke by die beroepsaktiwiteite 

van die onderwyseres wat aan uitbranding ly, is 'n noodsaaklike strategie in die 

voorkoming en genesing van uitbranding. 

Volgens Kok !lL'!I. (1991: 14) moet die skoollioof daarvan bewus wees dat geen 

boek, klaskamer, apparaat, rekenaar of sillabus so belangrik is soos interpersoon

like verhoudinge nie · niks is 'n p!aasvervanger daarvoor nie. 

In paragrawe 3.4.3.1 tot 3.4.3.5 word hanteringstrategiee soos deur die skoolhoof 

toegepas, bespreek om eopingvaardigvaardighede by die onderwyseres wat aan air

branding ly te ontwikkel ten opsigte van verhoudinge in die skool war haar bem

vloed. 

3.4.4.1 Goeie verboudinge met kollegas 

Die skoo!hoof moet bedag wecs daarop dar onderwyseresse bulle kollegas se on

ders!euning as bron van bevrediging in die ondenvys ervaar en so die negatiewe 

gevoJge van uitbranding teenwerk. As 'n strategic teen uitbranding kan die onder

wyseres kollegas benut as 'n bron van krag eerder as nog 'n oorsaak van uitbran

ding. Prinsloo (1990:45) het dour navorsing bevind dat swak verhoudinge mer 

kollegas 'n bron van stres en uitbranding kan wees, Die aard van koHeglale ver

houdinge kan tot werksgeluk, ondcrv.ryserberoepsbevrediging asook -<:lntevreden~ 

heid bydra (Steinberg, 1993:44). Goeie verhoudinge tussen lede van 'n werks

groep word beskou as 'n belangrike faktor by die welsyn van enige organisasie, 

Swak verhoudinge, aan die ander kant, lei tot psigologiese spanning in die vorm 

van lae werkstevredenheid en 'n gevoel van bedreig te wees deur rneerderes en 

kollegas (Du Toil, 1994:47). 

Vo!gens Prinsloo (1990:46) put alle onderwysers bevrediging uit hul werk deur: 
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* ondersteunende verhoudinge met ander persooeeHede tc stig: 

• met kollegas saam te werk en vriendskappe met hulle te sluit; 

* geleenrhede te benut om ander te raadpleeg en aoder onderwysers wat 

onderdgprobleme ervaar, te help~ 

* aao die sosiale aktlwiteite van die personeei deeJ te neem. 

Die hoof speel 'n bepalende rol in die skep en instandhouding van geleenthede vir 

interaksie tussen personeeHede. Die stresvlak is laag in organisasies waar die vlak 

van interaksies met kollegas hoog is (Do To it, 1994:47). As hanteringstrategie teen 

uitbranding meet die skoolhoof kol!egas op sylhaar personeel gebruik om onder

steuning a an die ondervvyseres wat a an uitbrandlng iy, te bied, soos hieronder be

spreek. 

Gold en Roth (1993:139) maak die volgende aanbevelings ten opsigte van die 

vaardighede en kcnrnerke waaroor kollegas moc-t beskJk wat gaan optrce as dJe 

persone wat die ondersteuning aan die onderwyseres wat aan uitbranding ly, moet 

gee: 

Hy/sy moet oor opregtlteid, betroubaarheid, 'n posltiewe ingesteldheid en 'n 

aarunoedigende geaardheid beskik. 

Hy/sy moet 'n goeie luisteraar en effektiewe komrnunikeerder wees. 

Dit is belangrik dat die ondersteunende kollega nie-beoordelende en 

nJe-evaluerende terugvoerlng moet gee. 

* Om 'n nahye vrlend as ondersteunende kotlega te kies Is nie a\tyd 'n goeie 

keuse nie omdat hylsy te vee! betrokke kan wees by die uitbrandingslyer en 

Objektiwiteit kan daardeur ingeboet word. 

* Die beginneronderwyseres moet •n kollega as mentor kry vir wie sy respek het 

en aan w!e se oordec! sy groot waarde heg. 

• In die geval van die ervare onderwyseres meet 'n kollega wat oor dieselfde of 
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beter bekwaamheid as sy bes!::lk, as mentor optree, sodat daar gemeenskaplike 

ondervinding en respek vir mekaar kan wees. 

Maslach (1982a: 112) se dat kol!egas die onderwyseres met uitbranding help deur 

lets te doen aan die bran van stres of deur haar te help om stres cffektiewer te han

reeL Die betrokke kollega se rol kan soos volg omskryf word: 

* Hulpverlenlng 

Kollegas is soms belangrik deurdat hulle die onderwyseres help om 'n probleemsi

tuasie te oorkom deur direkte hulp te verleen (soos tydens onbeskofte en ongedissi

plineerde leerlingoplrede) of deurdat hulle haar leer hoe om 'n sekere probleem 

te hanteer, 

JO; Troos 

Kollegas kan help met stresverlaging deur troos en emosionele ondersteun.ing 1e 

gee, 'n skouer te wee.s om op te huH, 'n simpatleke oor te verleen en begrip te 

toon vir die situasle. 

* Insig 

Kollegas kan die onderwyseres help om uit 'n groef te kom deur nuwe perspektief 

op die probleem wat ervaar word, te gee. Hulle kan haar help om dinge anders 

te sfen en te formuieer wat vir haar moeilik is om op haar eie te doen. 

KoUegas kan haar help om haar eie gevoelens te on!leed en insig te bekom cor 

haar eie optrede. 

* Vergelyklng 

Kollegas verskaf die geleentheid aan die onderwyseres om 'n persoonlike vergely

king re \ref. Kollegas se gevoelens en optrede dien as 'n maatstaf waaraan die on

derwyseres haar eie kan meet. So 'n vergelyking is vera! nuttig wanneer sy onse-
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ker is oor die toepaslikheid van haar optrede in sekere situasies. Vergelyking op 

emosioneJe vlak is essensieei wanneer die onderwyseres onseker is oor haar gevoe

Iens maar terselfdercyd weet dat dit negatlef van aard is. 

* Erkenning 

Kollegas se taak is n.ie net om aan die onderwyseres te se of sy sosiaal en emosio

neel normaal is rUe, maar ook of sy bekwaam is. Die belangrikste bron van lof, 

komplimente en erketming vir iets wat goed gedoen is, is kollegas. Hulle is in 'n 

goeie posisie om die onderwyseres se optrede en pogings te evalueer, asook om 

oruniddellike en betekenisvolle terugvoering te gee. Dit word aanbeveel dat indien 

die onderwyseres positiewe terugvoedng oor haar Werk verlang, sy soms daarom 

moet vra. 'n Goeie wenk om terugvoering van kollegas te kry, is om self eers po

sitiewe terugvoer1ng aan ander kollegas te gee. Die onderwyseres wat a an uitbran

ding ly, moet onthou dat sy self ook 'n persoon is van wie 'n kollega hoop om po

sitiewe terugvoer te ontvang. Die beproefde metode wal steeds geld is: "Doen 

aan ander war JY aan jouself gedoen wil he" (Mate 7:! 2) deur belang te stel, daag

liks te groet, vriendelik te wees, goeie maniere te roon, hulp te verieen en om te 

gee. 

* Humor 

Humor wat deur kollegas beoefen word, is 'n belangrlke teenvoeter vir uitbran

ding. Grappe en lag verlaag emosionele spatming soda! probleme as minder ern

stig, minder skrikwekkend en minder oorweldigend beleef word. Humor bring 'n 

positiewe element in 'n andersins morbiede sltuaste en is bevorderlik vir die alge

mene moreel, mits daar by die reel gehou word dat daar saam met koiJegas geiag 

word en nic vir huHe nie. Die aanwending van humor moet met sorg gedoen word 

sodat die gesonde effek daarvan benut word maar die skadelike element daarvan 

voorkom word. 
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* Wegbreek 

KoHegas kan van hulp wees deurdat huHe dje onderwyseres wat aan uitbrandlng 

ly, soms help om weg te beweeg uit haar situasie. Dje onderwyseres kan op haar 

eie tydeHk wegbreek van die werk se strawwe pas, maar om dit saam met koHegas 

te doen kan meer effektief wees" Kollegas kan 'n belangrike rol speel deur die 

slagoffer van uitbranding tydelik by lets anders betrokke te kry om so 'n verander

ing in werkstempo en daaglikse roetine te bewerkstel!ig. 

Die onderwyseres wat aan uitbranding ly se werksgeluk kan grootliks bevorder 

word deur middel van haar betrokkenheid by kollegas. Net soos wat dit vir die 

onderwyseres nadelig is om haarself van ander te isoleer, sal dit ook wees om haar 

betrokkenheid by kollegas te oordryL lndien die onderwyseres se betrokkenheid 

by kollegas so intens raak dat dit tot die uitsiu!ting van ander verhoudings lei, 

moet dit gesien word as 'n gevaarteken eerder as 'n funksioneie hanteringstrateg!e. 

Die soort en gehalte van verhoudinge russen kollegas in die skool, bepaal in 'n 

groot mate die betrokkenes se werksgeluk. 

3.4.4.2 Verhoudinge met leerlinge 

Die verhouding tussen die onderwyseres en haar leeriinge het 'n kragtige 

uitwerking op haar. Die onderwyseres kan op twee rnaniere bewus raak van die 

kwaliteir van die verhouding wat russen haar en die leerlinge bestaan, naamlik: 

* op 'n direkte wyse soos in die ldaskamersituasie, en 

* op indirekte wyse deur die terugvoering wat die onderwyseres ontvang van 

kollegas, hoofde en ouers uit d!t wat hulle van die leerlinge verneem. 

Stem en Cox (1993:35) se navorsing toon datdit bykans onmoontlik is om 'n alge

mene voorskrif teen uitbranding te gee, weens die uaiekheid van elke ondef\vySe-
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res, Een aspek wat as 'n algemene oorsaakllke faktor van uitbrandtng dien en 

waarvoor daar 'n hanteringstnHegie toegepas moet word 1 is die voork:oms van 'n 

a!gemene negatiewe houding van leerlinge en 'n gebrek aan se!fdissipline en 

-motivering. 

Alhoewel die dissiplinering van leerlinge in die onderdgsituasie die verantwoorde

likheid van die onderwyseres is, kan dit teruggevoer word na die bree bestuur van 

d1e skool en as 'n organisasiestressor beskou word (Du Toit, 1994:46} sowel as 

'n oorsaak van uitbranding (vergellyk 2.7.7). Gebrek aan effektiewe dissiplinering 

in die skool en klaskamer hou die volgende nadele in: 

• Leerlinge sal heel waarskynlik nie op 'n positiewe wyse reageer of saamwerk 

rue. 
* As daar rtie beheer oor 'n groep leerHnge is rtie, kan die onderwyseres nie Jn 

' 

beheer wees nie, en sal daar 'n gebrek wees aan betekenisvolle rlgtinggewing 

wat sa! lei tot hoe: vlakke van frustrasie. 

Onderwysere.-.;sc omwikkel negaticwe houdings, 

'n Goeie oplossing vir hierdie probleem is die ontwik.keling van effektiewe dissi~ 

p!ine deur die ondcrwyseres in die skool en klaskamer en positiewe ondersteurting 

deur die skoolhoofwat georganiseerd. duidelik geformuleerd en konsekwent to ego

pas word (verge!yk 3.4.3.3). 

Volgens Prinsloo (1990:46), Steinberg (1993:45) en Steyn (!990:148} blyk dit dat 

leerlinge 'n interne bron van bevrediging vir aae onderwysers is asook die belang

dkste bepa!er van hul werksgeluk. Onderwyseresse sal bevrediging uit hulle werk 

put deur: 

* kameraadskap met leerlinge op tc bou; 
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* teerlinge te help presteer en ontwikkel; 

* begrip te he vir die veranderinge in leerlinge namate hulle sosiaal en emosio

neel ontwikkel; 

* in huHe entoesiasme en sponta.nelteit te deel; 

* 'n gesonde gees te skep en samewcrking in die kJaskamer te hewerkstellig; 

* klasverhoudinge te bevorder; 

* te ontspan en die !ecrlfnge te leer ken; 

te sien hoe leerlinge van vreemdeHnge tot vr!ende ontwikkeL 

Onderwyseresse wat aan uitbranding gely het bekJemtoon, volgens Stern en Cox 

(1993:35), dat dit noodsaaklik is dat die onderwyseres in enige klaskamersituasie 

in beheer moet wees en 'n positiewc lngeste}dbeid moet behou. Om 'n positiewe 

houding te bevorder. moet die ondenvyseres in die po1enstaal, bekwaamheid en 

verantwoordelikheid van elke leerling glo. Dit sai uiteindelik tot positiewe gedrag 

van beide onderwyseres en leerling aan1eiding gee. !n 'n neutedop gestei: die 

enigste wyse waardeur die onderwyseres 'n positiewe hooding by Jeerlinge kan 

skep, is deur self een te he, 

As Ieiding aan die onderwyseres wat aan ui!branding ly kan die skoolhoof die 

volgende belangrike gedragstrategiee vir haar voorhou wanneer sy met leerlinge 

werk, soos deur Kok f.Lal (1991:75 & %) voorgestel: 

* Toon goele maniere, respek, simpatie, begrip en belangstelling, 

* Toon dankbaarheid en gee om deur 'n leerlinge se verjaardag te onthou. 

* Wees hartlik by die aanvang van elke periode. Groet vriende!ik. Oriemeer 

leerlingc positief. 

* Vermy woordewisseling en teenbesware. 

* Toon begrip vir huidige modes, helde, flicks, sportsterre en belangsrellings van 

leer!inge, 
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* Gee aan e!ke !eerling geleenthcid tot deelname, verantwoordelikheid1 aanvaa(-

ding en besluitnemjng, 

* Wees altyd waarderend en positief in alle kommentaaL 

* Wees vrygewig met kompHmente. 

* Skep 'n aangenamc atmosfeer deur middel van plante, beligting, ventilasie, 

netheid en ander uitnodlgende tekens. 

Eksperimenteer voortdurend deur persoonlike projekte met 'n klas, 'n standerd 

of die skool om te vernuwe en om vas srel wat in die betrokke skoo! se om

srandighede die beste werk. 

* Wees alryd konsekwent en eerlik wanneer met leerlinge gekommunikeer word. 

* Hou leerlinge besig. 

* Verkry gou stilte in die klaskamer sodat \eerlinge rustig kan word. 

3.4.4.3 Verhoudinge met boor en senior personeel 

Nie~ooreenstemmende en botsende doe!witte van onderwyseresse en seniorperso~ 

neel kan as bronne van stres en konflik beskou word (Steyn,!990:148) en aanlei

ding gee tot uitbranding (vergelyk 7.5 en 2.7.15). Die aard van en verhouding 

tussen onderwysleiers en onderwyseresse kan 'n besliste invloed op die onderwyse

res se beroepsbevrediging uitoefen (Du Tmt, 1994:48). Swak verhoudinge laat te

kens van uitbranding by onderwyseresse tevoorskyn kom (vergelyk 2. 10.3). 

Die volgende kan dien as voorbeelde van optredes deur skoothoofde en sen.iorper

soneel wat uitbranding by ondenvyseresse kan teweeg bring: 

Ongevoelige gedrag (Hurrell klJll., 1988: 17). 

• Gebrek aan lojaliteit (Hurrell t;U!, 1988:17). 

• Oordrewe kritiek sonder wenke of positiewe terugvoer (Ferreira. 199!:57). 

• Streng toesig (Hurrell et al., 1988:17). 
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Kok !11!!. (199! :85) beklemtoon die taak van onderwysbestuurders om onderwyse

resse so te hanteer dat elke onderwyseres haarself as bekwaam, verantwoordelik 

en waardevol ervaar. Dewe (1986: 164) beveel aan dat in plaas daarvan dat die be. 

stuurspersoneel die aandag slegs op die verwydering van stresverwekkende faktore 

toespits, die aandag in die skool eerder gevestlg behoort te word op die ontwik

keling en voorsienlng van 'n ondenigomgewing waarin wedersydse venroue en be~ 

vrediging spontaan sterker kan ontwikkel. In so 'n klimaat sal uitbranding beperk 

word en sal dte onderwyseres stres as 'n sinvolle uitdaging aanvaar en ervaar. 

Volgens Saffer (!983:49) word die moontlikbeid van uitbranding verlaag wanneer 

bestuurspersoneel baie ondersteuning aan onderwyseresse bied sonder om hoi self

standigheid nadelig re beinvloed. Navorsing deur Sanos en Sarros (1992:65) het 

getoon dat ondersteuillng deur die skoolhoof en senior personeel as die mees kritie. 

ke faktor beskou word wat uitbranding by onderwyseresse kan ver!ig. Doelbewus" 

te pogings deur bestuurspersoneel om ondersteuning, terugvoering, positiewe lei~ 

ding, kalmerende invloed en veral erkenning aan onderwyseresse te hied, word 

sterk aanbeveel (Russel !1J!l., 1987:271 ; Swart 1987: 16). Van Heerden (1988:53) 

beklemtoon dat erkenning, hoe gering ook a!, as motiveerder dien en dat dit ge

sindhede verander, en dat srresbelewing deur mid del van erkenning verminder 

word omdat dle onderwyseres daardeur ervaar dat haar harde werk raak:gesien 

word. 

Om onderwyseresse te ondersteun wat stres ervaar as gevolg van gedragsprobleme 

by Jeerlinge, beveel Gillet (1987:62) die volgende stategiee wat bestuorspersoneel 

ten opsigte van die onderwyseres kan toepas, aan: 

• Duidefike. eenvoudige, srelselmatige en voorskrifteHke dissiplinere prosedures 

moet skriftellk aan onderwyseresse gegee word sodat daar geen twyfel bestaan 

oor die stappe wat gevolg moe! word nie. 
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* Gereelde besprekings oor dissipiinere stappe wat geneem behoon te word, 

n10et piaasvind. 

* Deur gereeld slgbaar te wees deur middel van klasbesoeke, verrig die hoof 'n 

betekenisvoHe diens. Die doel van besoeke moet duidelik aan die onderv.-yse

res bekend wees, naamlik dat dit dien as ondersteuning en hulp. 

* Die hoof en senior personeel moet beskikbaar en bereid wees om dissipHn~re 

prosedures setf prakties uit te voer. 

* Onderwyseresse moet daarvan bewus gemaak word dat aile dissiplin~re stappe 

nie altyd suksesvol is nie en dat aUe veranderlikes in die skool nie a!tyd beheer 

kan word nie. 

• Erkenning moet verleen word aan ondenvyseresse wat effektiewe dissipiine 

toepas, en hul pogings om beter gedrag by leerlinge te bewerkstellig moet 

ondersteun word. al is al!e pogings nie suksesvol nie, 

• lndiensopleiding van onderwyseresse met die oog op beter vaardighede om ge-

dragsprobleme te hanteer, is 'n belangrike diens war lei tot minder sues in die 

skooL Destuurspersoneel behoort opleidingsgeleenthede re organiseer wat ge

rig is op behoeftes wat deur onderwyseresse self geidemifiseer is, 

3,4,4.4 Goele interpersoonllke verhoudinge as copingvaardigheld 

lnterpersoonlike vaardighede en verhoudinge bepaal of 'n persoon gelukkig is in 

sy/haar werksituasie. Vir die vrou veral, is haar verhouding met haar leerllnge 

baie belangrik (Du Toil, 1994:50). Bale min skole besit ingeboude meganismes 

wat interpersoonlike konflik en organisatoriese probleme doelteffend kan hanteer. 

Die gevolg is dat, wanneer ontevredenheid ontstaan en ernstige probleme na vore 

kom, dit toegelaat word om vir te lank te smeul (Vander Westlmizen, 1995:355). 

Farber (199!:46) en Byrne (1994:650) het bevind dat onderwysers watg!o dat hul 

geluk afhankHk is van ander mense en eksterne gebeurtenlsse, meer varbaar is vir 

uitbrand!ng (vergelyk 2.8.2). 
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Dit kom selde voor dat mense se persoonlike ervarings bulle voorberei op herhaal

delike en emosiegelaaide voorvalle met die mense met wie hulle werk (Maslach, 

!982a: 138). Dit beklemtoon dar spesit1eke interpersoonlike vaardighede en Ieiding 

daarin inderdaad noodsaaklik is. Kok ~W- (1991 :25) maak die stelling dat profes

sioneJe sukses rue kan vergoed vir sukses in persoonlike verhoudings nie. Dit is 

belangrik vir die onderwyseres om 'n vertroude, goeic vriende- en kenniskring in 

stand te hou en oop te bly vir nuwes wat haar !ewe kan verryk. 

Die volgende praktiese voorstelte word deur Kok J;l,jJ_[. (1991 :26), Maslach 

(1982a:l38) en Roos (1995) aan die hand gedoen om te dien as riglyne vir die 

onderwyseres wat a an uitbranding ly: 

Bevorder beleefdheld. Hoe sake vlot, hang dikwels af van hoe ander gegroet 

word, die belangstelling in !mile, die noem van hulle name in 'n gesprek en 

geduld met hulle. Gewone basiese hoflike taal en gedrag spreek vanself. 

Laat ander weet dat daar vir !mile omgegee word deur kaartjles te samr, te 

strnpatiseer, geluk re wens, navraag te doen, hulp a an te bied. 

• Skep 'n gunstige abnosfeer. Die onderwyseres kan die regte atmosfeer be

werkstellig deur ten aanvang van ~~~ klas byvoorbeeld iets interessants rnee te 

dee!, ligre humor te gebruik, 'n kon opmerking oor iets belangriks te maak, 

navraag te doen oor iemand of lets wat prominent is of deur 'n gelukwensing 

te rig. 'n Gunstige atrnosfeer kan geskep word deur spanning te verbreek en 

warmte te skep. 

* Hou dinge eenvoudig en ter sake. Die onderwyseres moet probeer om nie sa

ke uit verband te ruk of ander sake by te sleep nie. Sy moet leer om aandagtig 

te luister, om nle in die rede te val rue of vinnige antwoorde te gee nie. 

• Bly ingelig. Dit word aanbeve<:l dat die onderwyseres pogings sal aanwend om 

te weet wat die modes, die helde, films, musiek, ens. van die dag is. 
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* Onthou name. Dit is belangrik om leerlinge, kollegas en ouers se name te on!· 

hou en op voornaamvlak te werk waar moontlik. Die gebruik om mense op 

hut voomame te noem, maak hulle toeganklik, wen hul1e vertroue en demon~ 

streer waardering. 

• Kommunikasie. Ten opsigte van konununikasie word kortliks slegs vier aspek· 

te uitgelig om te dien as le::·iding aan die onderwyseres. naamlik huid-kommuni

kasie (of fisiese kontak), Ieister, sensitiwiteit en lyftaa!. Die onderwyseres 

moet kennis neem van die belangrikheid van ligte aamaking van 'n leerling om 

daardeur erkenning meer effektief te rnaak. Ligte aanraking word ook aanbe

veel warmeer dankie gese wont 'n Tweede aspek van konmmnikasie wat onder 

die aandag van die onderwyseres gebring moet word, is die groot verantwoor

delikheid om te luister. Deur oogkontak te maak en te luister, kommunikeer 

die onderwyseres aan die ander persoon dat sy belangstel, omgee, dat die an

der persoon belangrik is en raakgesien word, dat dit die moeite werd is om 

hom/haar te luister. Die derde aspek is die van sensitiwitelt. Met oefening 

kan die onderwyseres leer om sensitiewer te wees vir d!t wat ander persone 

aan haar wH kommunikeer deur ware belangstelling en opregtheid te toon. Die 

onderwyseres moet in gerlagte hou dat kinders rue haar woorde so lank sal ont

hou as wat hutle gaan onthou hoe sy gevoel het oor 'n prestas1e nie. 'n Vierde 

belangrike aspek ten opsigte die onderwyseres se aandag is haar lyftaal. Dit 

hou die grootste waarde tydens korrununikasie in. 'n Glimlag is die beste belo

nlng vir 'n kind. Deur bedag te wees op haar lyftaal kan die onderwyseres 'n 

beter kommonikeerder wees, 

3.4,4.5 Sintese 

Bos.taande beklemtoon dat ondenvyseresse nie s!egs ondersteuning van kollegas en 

besruurspersoneel moet ontvang nie, ma·ar dat hulle ook ge!ei moet word om imer

persoonlike copingvaardighede, wat binne die konteks van professionele onderwys 
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benodig word, te ontwikkeL Om hierdie doe! te bereik moet die skoolhoof se han

teringstrategie€ ten opsigte van die onderwyseres wat a.an uitbranding Jy. die vo1-

gende bevorder: 

• Goeie verhoudinge tussen kollegas . 

* Positiewe ondersteuning deur koHegas. 

• 
* 
• 

Goeie verhoudinge met leerhnge . 

Effektiewe dissipline van leerlinge in die onderrigsituasie. 

'n Gees van entoesiasme en snmewerktng . 

¥ Spontane verhouding met hoof en senior personeeL 

* 
• 
* 

Erkenning aan ander onderwyseresse. 

'n Atmosfeer wat goeie interpersoonlike verhoudlnge in die hand werk . 

Kommunlkasievaardigllede, 

3.4.5 Hanterlngstrategiee gemlk op omgewlngsfaktore 

Uilbranding word bevorder deur sekere omgewingsfaktore. Werksomstandighede 

kan die oorsaak wees van emosionele stres waam1ee die ondenvyseres probleme 

ondervind. Onderwyseresse hoef nie bloor verdraagsaam te wees teenoor omge

wingsaspekte wat hulle nadefig raak nie hulte kan 'n positiewe bydrae daartoe le~ 

wcr om dit te verander. Alhoewel persoonlike hanteringstrategiee uitbranding vin

nlger en makiiker teenwerk, sal beter werksomstandighede meer tndringend en 

langdurtg van aard wees. 

3.4.5.1 Tyddruk 

Mense wat daaroor kla dat hulle nie genoeg tyd het om hulle verpligtinge na te 

kom ttie, skep dikwels self die probleem. Swak tydsbeplanning lei tot 'n geveel 

van onvergenoegdheid, frustrasle en uitbranding (Grasha, 1987:53) . 
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As lmlp aan die skoolhoof om onderwyseresse wat prohieme met tyddruk onder

vind, te ondersteun, stel Grasha (1987:53) die volgende hanteringstegnieke voor 

waardeur tydsbenutting in die skool bevorder kan word: 

* Die onderwyseres moet haarself meer laar geld. Die onvermoe van onde[lh'Y

seresse om soms nee te se aan die v ersoeke van leerlinge, senior koHegas of 

ander mense. is dikwels dee! van dJe probleem. Die vermoe om nee te s! ver

hg dikwe!s die probleern ten opsigte van tyddruk, alhoewel daar 'n vrees by 

onderwyseresse beSiaan dat hul weiering moontlik negatiewc gevolge kan M. 

Negatiewe gevolge vanwee die weiedng van 'n versoek kom egter selde voor. 

Om in 'n mooi gesindheid te weier om 'n taak uit te voer, is 'n fundamentele 

selfgeldende vaardigheid wat daartoe kan bydra dat te veel verpligtinge, wat 

die oorsaak van ongemakhke stresvlakke is, voorkom k:an word. 

Onderwyseresse moet priorileite .stel. Dit is nuttig vir die onderwyseres om 

perspektief te kry oor hoe tyd aangewend behoort te word en watter aktiwiteite 

die belangrikste is. 'n Vinnige manier om hierdie doel te bereik is om 

Sondagaande 'n lys van die week se aktiwiteite te maak. Nadat sy die lys 

opgestel het moet sy die volgendc: vrae oor elke item op die lys beamwoord: 

Meet die taak, soos geskeduleer. afgehandel word? 

Kan die taak deur iemand anders verrig word? 

Kan die afhandeling van dle taak vfr 'n sekere tyd uitgestel word? 

Is dit werkHk nodtg dat die taak verrig moet word? 

Die oorblywende aktiwiteite kan dan op spesifleke tye vir die week geske<luleer 

word. Die onderwyseres moet daarreen waak om nie aktiwlteite wat van die 

lys gei!limineer Is met ander tydverw.ame take te vervang nie. Tye vir ontspan

nlng en oefeillng moet ook in die week se program geskeduleer word. 
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Die gebrek aan tyd wat onderwyseresse ondervind om opdragte birme 'n gegewe 

tydperk te voltooi, is 'n duidelike rnartifestasie van gebrekkige tydsbestuur_ Beter 

tydsbestuur lei tot 'n hoCr prestasievlak, meer werksbevrediging en verrninder stres 

(Tanner 1991 :205). 

Tydsbenuttlng, werksprestasie en werksgeluk kan direk verband hou mer die 'W'}'Se 

waarop stres en uitbranding vir die onderwyseres verminder of geC:Hmineer word, 

3.4.5.2 Die skool as werkplek 

Die fisiese werkplek van die onderwyseres kan daartoc bydra om uitbranding te 

voorkom, Sy floreer in 'n skool waar die atmosJeer bevorderHk is vir leer, presta

sie, veiligheid en geborgenheid (De Witt, 1995:542; Gold & Roth, 1993:178). 

Verligling van spanning en uitbranding in die skool kan teweeg gebring wond deur 

middel van meer personeel, geld, fasiliteite en to crusting (vergelyk 2.5 .2 en 

2.5.8). Hierdie oplossing is egter hoogs onwaarskynlik in die nuwe onderwysbe

deling in Suid-Afrika weens 'n geldtekort. 'n Meer prak!iese benadering sal wees 

om te besin oar hoe aktiwiteite in die skoal anders en beter uitgevoer kan word on

geag die beperkte beskikbaarheid van hulpbrorme. 

Volgens Kok ~. (1991:19) bied die skoolgeboue en -terrein, as die fisiese en 

sigbare omgewing van onderwyspersoneet. 'n uitstekende beginpunt van waaruit 

verbeterings ge'identifiseer kan word wat daartoe kan bydra om die skoal 'n meer 

aangcname lcef- en werkpkk te maak, Hier word verwys na 'n netjicse skoolter

rein, skoon gange, stoepe, klaskamers, ruite en mure, paslike gordyne, geondende 

kantore, goeie belugting, skoon en weiriekende kleedkamers. potp!ante en blorrune 

in kantore en personeelkamers, 'n opvallende lloofingang, duidelike aanwysbord

jies, ens. Dit is vir enige mens aangenaam om in 'n mooi, versorgde omgewing 
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te work Dit laat die onderwyseres wat aan uitbranding ly lekker voel, en dit help 

om goeie, produktiewe gedagtes te bevorder, 

3,4.5.3 Bullemuurse program 

Die oorlading weens verpligtinge, 'n vol program en dje hoe prlorlteit wat buite~ 

muurse akt.iwiteite by skole genict, dra by tot die inrreding van uitbranding by on

derwyseresse (Huberman, 1993: 57). Dit verg 'n groot hoeveell;eid gerigte energie 

van die onderwyseres om doelwitte te verwesenJik. 

Die volgende hanteringstrategiee word deur Kok et al. (!991 :97) vir die skooihoof 

aanbeveel waardeur hy/sy onderwysercsse ten opsigte van hulle buitemuorse akti

wileite kan ondersteun: 

• Elke buitemuurse program moet oor goed gedefinieerde doelwitte beskik en 

skrif!elik beskikbaar wees. Drie beginsels waarop gekonsentreer meet word 

is uitbou van kenn.is, sk:ep van gesindhede en deelname. 

* Gereelde besprekingsessies moet 'n imegrale deel van die totale buite-kurriku-

!ere program vonn sodat idees uitgeruil kan word, probleme bespreek kan 

word, onderstemting verleen en professionele en persoonfike groei verseker 

kan word. 

* Jong onderwyseresse moet spesiale aandag en ondersteuning geniet 

• Gereelde vergaderings wat deeglik en sinvol beplan word, is noodsaaklik. 

• Die leerlingaktiwiteile en die programme, elke komponem daarvan, meet pe

riodiek objektief geevalueer word om die doel!reffende funksionering daarvan 

te bepaal en om die aspekte wat verandering of verhetering rnoet ondergaan, 

die nodige aandag te gee. 

* Die hoofklem moet val op hulpverlening en ontwlkkeling en rtie op oorwin-

nings oor ander spanne nie. 
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* Die hulp van ouers of vrywilligers vir die aanbied van sekere onderrigpro· 

gramme, tikwerk, toesig en afrigting moet aangewend word. 

3.4.5.4 Otters en gemeenskap 

Die uitwerking wat onbelrokke ouers. onredelike eise en onblllike klagtes op die 

werksge1uk, stres en uitbranding by onderwyseresse het, is reeds bespreek (verge

lyk 2.5 .4). 

Onsekerhede war mer die bestaande veranderinge in die Suid·Afrikaanse onderwys· 

stelsel gepaard gaan, het tot gevolg dat onderwyseresse se idealisme besig is om 

re kwyn. Jndien die gemeenskap se waardes (hetsy religieus, ekonornies, kultu· 

reei, polities of sosiaat) van di6 van die onderwyseres verskil, sal hierdie gemeen

skapsfaktore dernotiverend op die onderwyseres inwerk (Van der Westhuizen, 

1995:213) en uitbranding bevorder. Politieke agterdog war by baie ouers bestaan 

oor die toekoms van die onderwys, dra by tot 'n gees van negatiwlteit onder on

derwyseresse en ouers. 

Farber (1983: I 00) s~ dat merungspellings toon dat die gemeenskap se vertroue in 

skole sowel as jn onderwyseresse se vermoens, besig is om af te neem. As on

derwyseresse beleef dar hulle rue vertrou word rue, dra dit grootliks by tot uitbran

ding, rninder toewyding aan hulle leerlinge en 'n begeerte om die onderwysberoep 

te laat vaar. 

Om uitbranding by onderwyseresse leen te werk, vereis, volgens Farber 

(1991:31!), dat die skool so aangepas rnoet word dat dit bevorderlik is vir die ont

wikkeling en mottvering van onderwyseresse deur middel van aktiewe gemeen

skaps- en ouerbetrokkenheid. Strategiee wat hierrnee verband hou, wat deur skool· 

hoofde bevorder moet word en wat by alle belangegroepe in die gerneenskap tuis· 
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gebring moet word om uitbranding by onderwyseresse te voorkom, is die volgen

de: 

• 

• 

Die ouers en die gemeenskap se aandag aan stappe (op 'n langtennynbasis) ter 

bevorderlng van die voorsiening in die behoeftes en belange van onderwyseres~ 

se. 

Uitbouing van die beg rip dat onderwys 'n spanpoging moet wees . 

* Die aanwending van gemeenskapshulp vir afwisseling in onderwyseresse se 

roetlne-rake. 

• 
• 

1n Deurlopende program wat aandag skenk aan probleme wat onderwyspcrso

neet ervaar. 

'n Stelsel van werwing en benutting van vrywilligers in die gemeenskap . 

Die samesteUing van aksie-georif:nteerde komitees besraande uit onderwysers, 

ouers en gemeenskapsJeiers. 

Voigens Kok tl.l\]. (1991 :99) behoort ouers grcrer verantwoordelikheid te aanvaar 

vir die estetiese aspekte in die skool en vh die klaskamers. Aktiewe samewerking 

russen aldie segmente van die gemeenskap dra daartoe by dat onderwyseresse nie 

die onderwys as 'n eensame beroep bclewe nie, dat die onderwyspersoneel se ag

ting vir die gemeenskap verhoog word en dat die onderwyseres se toewyding aan 

die kind in die klaskamer bevorder word. Skoolhoofde behoort ondenvyseresse 

aan te moedlg om, ten spyte van werksdruk, betrokke te raak by gemeenskapsakti

witcite soos kerklike werk, sport in die gemeenskap en kulruuraktiwiteite. 

3.4.5.5 Sinte~e 

Die skoolhoof wat empatie betoon ten opsigte van die tyddruk wat onderwyseresse 

ervaar, die eise wat die buitemuurse program 1 ouers en gemeenskap stel en die by

drae wat dit al!es rot die bevordering van uitbranding lewer, sal stappe oorweeg 
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wa! die skool 'n beter werkplek vir alrnal sal maak. Sulke stappe vereis dar: 

* onderwyseresse gehelp moet word om goeie tydbestuur roe te pas, 

* dle skoolgeboue en -terreln 'n aangename werkomgewing moet wees, 

onderwyseresse se buitemuurse verpligtinge verlig moet word met die hulp van 

persone uit die gemeenskap, 

* ouers en gemeenskap opnuut ingeHg moet word oor hut verpligtinge en verant-

woordelikhede teenoor die skoot 

3.4.6 Groepbetrokkenlleld van die onderwyseres as h~mterlngstra!egle teen 

uitbranding 

Navorscrs soos Golembiewski (1986), Swart (!987), Marur en Lynch (1988) en 

Gold en Roth {1993) beveel sterk aan dat groepe in 'n skool gestig behoort te word 

waar onderwyseresse wat aan uitbranding ly vrywillig kan inskakel. Volgens Go

lembiewski (1986:220) kan individuele hanteringstrategiee teen uitbranding sukses

voi aangewend word in die huweiik en by ouerskap, maar nie altyd in die werksi

tuasie nie. 

lnskakeling by groepe met die doe! om probleme te bespreek en moontlike oplos

sings te vind met die hu!p van koilegas, kan bale nuttiger wees" Mazur en Lyneh 

(1988:19) maak die opmerking dat die gebrek aan ondersteuning vir die onderwy

seres 'n duidelik voorspeller van uitbranding is. 

Golembiewski {1986:221) beveel die stigting van ondersteuningsgroepe in 'n skool 

aan en voeg by dat groepbetrokkenheid die beste metode is waardeur groeplede ge

help kan word om gedagtes te wissel wat bydra tot hul ernosionele welstand en 

probleernoplossingsvermoe. Hy gaan voort deur te sf! dat die ondersteuningsgroep 

'n veilige plek vir die onderwyseres bied om gevoelens van woede, hulpeloosheid 
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en ongelukkigheid te lug. Nadat die onderwyseres onllaai het, is sy beter in staat 

om die oorsaak van haar gevoelens te bepaal en te ootleed. In die groep kom die 

onderwyseres tot die besef dat sy rtie die enigste een is wat gevoeJens van frustra

sie en oogelukkigheid belewe nie eo dat die groep haar kao help om strategiee teen 

uitbranding te bepaaL 

Om groepterapie as 'n hanteringstrategie teen uitbranding te benut, moet die doel 

van groepbetrokkenheid en die voorwaardes vir groepsukses duidetik wees, 

3.4.6.1 Doel van groepbelrokkenheid 

Die doe! van 'n ondersteuningsgroep moet wees om elke onderwyseres in die 

groep te help om stres te verlig en om te dien as terapie vir uitbnmding. Die 

doelwitte met groepsbetrokkenheid, soos van toepassing gemaak op hierdie srudie, 

is volgens Gold en Roth (1993: 157) om groepslede (onderwyseresse) byte staan 

om: 

* hulself te !eer ken en selfinslg te bekom; 

* huiself en ander mense te aanvaari 

* sensitief te staan teenoor hulself en die mense met wie huHe werk~ 

* ander mense te bemoedig; 

" korrunurtikasievaardighede te ontwikke1; 

* aktief betrokke te wees by ander groeplede; 

• 'n begeerte le ontwikkel om self te verander; 

* insig te bekom met betrekking tot die probleme wat in die skooi bestaan; 

* empatie vir ander te ontwlkkel; 

* bulle te laat besef dat hulie self be reid moet wees om te gee om ondersteuning 

te kan ontvang; 

• probleemoplossingsvaardighede te ontwikkel; 
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't' seJfvenroue te behou; 

* nuwe eopingvaardighede teen stre.<J aan te leer; 

te leer om 'n n.ie-veroordelende houding te ontwikk:eL 

3.4.6.2 Voorwaardes vir groepsukses 

Dle herstet van die onderwyscres wat aan uitbranding ly 1s 'n kompiek:se proses 

en vind nie oornag plaas nie. Die voorwaardes vir suksesvolle groepbetrokk:enheid 

en dat onderwyseresse baat sal vind by hul inskakeling in die groep, soos gestel 

deur Farber (1991:307), Gold en Roth (1993:153, 159, 186) en Maslach 

(1982a:ll7), is die volgende: 

* Fasiliterlng 

Die skooihoof moet 'n geskikte fasiliteerder vir die groep aanwys. Dir is nood· 

saaklik dar die fasiliteerder 'n persoon is war erkenning en aanvaarding as kollega 

in die skoal geniet, oor goeie kommunikasievaardighede beskik en 'n positiewe 

houding het ten opsigte van haar rol as hulpverlener Jn die groep. Die rol van die 

fasiliteerder word in paragraaf 3.4.5.3 bespreek. 

• Groepseenheid 

Die ontstaan van 'n gevoe! van groepseenhcid onder die onderwyseresse betrokke 

by die groep, is essensieel. Djt IS bcvorderlik vir die aanvaarding van die groeps

besluite en die welsyn van die betrokkenes. Onderwyseresse het in so 'n groep 

grater vrymoedigheid om oor hul probleme te praat. 

* Heel van inligting 

1nligting, ondersteuning, voorstelle en insig oor verskillende en soortgelyke proble· 

me waL deur onderwyseresse ondervtnd word, moet vryllk plaasvind. Die doe! van 

die groep moet nie wees om voorskriftelik raad te gee rUe. 
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• Hoop 

Om aan die groeplede hoop te gee en om hoop te behou, is van kritieke belang vir 

groepe as hulle suksesvol wil wees. Die hoop dat groeplede oor die potensiaal be

skik om mekaar te help, moet aangemoedig en lewendig gehou word om te verse

ker dat die groep suksesvol is. lndien onderwyseresse besef dat kollegas soortge

lyke probleme ervaar, baat hulle daarby eo beleef hulle dat hulle aanvaar word en 

dat daar vir huHe omgegee word, 

• Opreg nmgee 

Om op 'n opregte wyse vir mekaar om te gee is dikwels die saambindende faktor 

by 'n suks"''volle groep. Groeplede war werklik omgee vir mekaar sander die be

hoefte om rnekaar te verander, skep ·n posltiewe atmosfeer wat bevorderlik ls vir 

die welsyn van elkecn in die groep_ 

• Ontlading 

Ontlading spee) 'n belangrike rol in die \erapeudese proses. Dit is vir die onder

wyseres baie goed om sake waaroor sy ernstig voel, £net ander mense te dee!, 

maar Ont)ading a!Jeen is nJe 'n baie konstruk\icwc metode Om uitbranding lC be

perk nie. Ontlading meet opgevolg word deur nuwe insig by die onderwyseres om 

haar omstandighede beter te hanteer. Die ontlading van frustrastes tydens 'n 

groepsakriwiteit kan ook destruktief inwerk op die emosies van die groeplede, 

* Rnlmodel 

Groepsaktiwiteite moet die geleentheid bied waar onderwyseresse wat aan uitbran~ 

ding ly kennis maak met kollegas wat oor die kwalireit van hoe integriteit beskiic 

Veral jonger onderw)'seresse kan so kennis maak met 'n rolmodcl wie se per soon

like eienskappe en optrede kan bydra tot 'n konstruktiewe verandering in die ge

drag van 'n kollega wat probleme ervaar. 
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• Toewyding 

Toege'W}'dheid aan die gmepsaktiwiteite is 'n noodsaaklike voorwaarde vir die on

derwyseres om deel van die program te bly sodat die nodige veranderlnge in haar 

gedrag en hooding kan posvat. Die onderwyseres moel kennis neem dat persoon

like veranderinge mocilik is en dat dit deurseu.ingsvenno~ en toewydlng verg. Dle 

voorwaarde vir die sukses van groepsaktiwireitc is dus toegewyde onderwysercsse 

met 'n begeerte om saam te werk en wat hul toewyding toon deur middel van ge

reeJde bywoning van die groep se aktiwiteJ!e, wat spontaan deelneem en bydraes 

!ewer rydens besprekings en groepsbesluite aktief uitlewe. 

3.4.6.3 D!e rol van dle f!lllili!eerder 

Dil is belangrik dat die skoolhoof die korrekte persoon as fasiliteerder aanwys 

nada! die groep gestig is, aangesien die rol van die fastliteerder van kritieke belang 

is vir die sukses van die groep. 

Volgens Gold en ROth (1993:159) kan die pligte van die fasilireerder soos volg 

saamgevat word: 

* 'n Atmosfeer wat groepdeelname bevorder, moer geskep word. 

• 'n Persoonlike verhouding n1e1 elke lid van die groep moet opgebou word . 

* Die fasiliteerder se houdlng teenoor die groeplede moet duidellk spreek van be~ 

sorgdheid, aanvaarding, empatie, opregtheid en geloofwaardigheid. 

* Alle konfrontasies moet met 'n houding van begrip en besorgdheid teenoor die 

betrokk:e onderwyseres in die groep hanteer word. 

* Die fasHiteerder is nie 'n terapeut nic, maar moet slegs die bespreking bevor-

der en vergemak!ik. 

* GedragsreCls om interaksie, terugvoering, probieemoplossingen vrymoedigheid 

tot deelname van groep!ede te bevarder, moet vasgestel word, 
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* 

* 

Elke saak war bespreek word hoef !lie noodwendig tydens 'n spesifieke byeen

koms afgehandel of opgelos re word !lie 

Eerlikheid en spontaniereil van groeplede moet aangemoedig word. 

Die fasi.h!eerder moet in ag neem dat dit tyd, moeite en verbintenis tot suksesberei~ 

king verg om onderwyseresse wat aan uilbranding Iy te help om te herstel met be· 

hulp van groepaktiwiteite. 

3.4.6.4 Sintese 

Groepsbetrokkenheid word beskou as 'n effektiewe bron van ondersteuning aan on

derwyseresse wat aan uitbranding ly asook 'n uitstekende alternarief om kontak 

tussen koHegas tn die skool te stimuleer. 

Dte skoolhoof rnoet, as deel van sy/haar hameringsrraregie teen uitbranding, groep

inskakeling en -betrokkenheid van onderwyseresse implementeer sod at hulle in die 

groepsituasie: 

lojaliteit en toewyding kan ontwikkel, 

op informele wyse indlensopieiding ontvang 1 

kan crvaar dat daar kollegas 1s war omgee, 

'n positiewe gesindheid kan ontwlkkel, 

* kan ont1aai, 

geleentheid kan kry om met rolmodelle te identifiseer. 

3.5 SAMEV ATTING 

Dit is die taak van die skoolhoof om strategiee, gemik op die voorkoming van oil

branding, sowel as vir dle hanterJng van die onderwyseres wat aan uitbranding ly, 
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in werking te stel. 

Hanteringstrategtee is bespreek vanuir die vertrekpunt dat die vlak van uitbranding 

eers by die onderwyseres vasgestei moet word sodat sy bewus kan wees van die 

simptome wat moontlik kan bestaan. 

Die skoolhoot se hanterlngstrategie:e moet eerstens gernik wees op intrapersoonJike 

faktore. Die onderwyseres moet begelei word om selfinslg te bekom ten opstgte 

van haar ingesteldheid teenoor haar beroep. Sy moet bygestaan word om haar ver

antwoordelikheld te besef ten opsigte van streshanterlng, toegewyd en gemoriveerd 

te werk en in haar beroepsuitlewing trots en waardigheid te ontwikkeL 

Die skoolhoof se hanteringstrategiee moet ook gemik wees op die vestiging van 

goeie interpersoonlike verhoudinge en vaardighede ter bevordering daarvan" Sy 

moet bygestaan word om goeie verhoudinge te handhaaf met haar kol!egas. leer, 

linge, hoof, bestuurspan sowel as die ouers en gemeenskap. 

Aspekte waaraan die skoolhoof ook aandag moet gee, is die waardeur die uitwer

king van sekere omgewingsfaktore, wat uil.branding kan bevorder. veriig kan 

word. So kan die hoof die onderwyseres help om haar tyd goed te bestuur. Die 

skoolhoofhet ·n verantwoordelikheid om te sorg dat die skoal as fisiese werkplek 

'n positiewe bydrae daartoe lewer om die werksdag van onderwyscresse aangc

naam te maak, Met behuip van die skoolhoof se lejding kan die onderwyseres 

haar bu!temuurse verpligtinge as sinvo! ervaar, 

Die skoolhoof moet deeglik ioge!ig wees oor die terapeutiese waarde van groepsbe

trokkenheid as strategic teen uitbraoding en dit as sulks in sy/haar bestuursplan 

aanwend met die hulp van geskikte fa.sHiteerders. 
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Met bogenoemde strategiee kan die onderwyseres bemagtig word om fisies, emo

sjoneel, imeHektueel en geestelik paraat te wees ten opsigte van uitbranding. 
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