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HOOFSTUK 6:  RESULTATE 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATE 

Kwantitatief Kwalitatief 

Hoërskool A Hoërskool B 

Algemene temas 

EI-temas 

Algemene temas 

EI-temas 

EQ-i:YV 

Ander faktore Ander faktore 

 
 
 



 148

6.1 INLEIDING 
 
In hierdie hoofstuk word die resultate van die studie uiteengesit.  Die resultate van die 

kwantitatiewe komponent van die studie (die EQ-i:YV) waar gaan eers weergegee word, 

waarna die resultate wat deur middel van kwalitatiewe data-insamelingstegnieke (naamlik 

fokusgroepe, individuele onderhoude, observasie en refleksie) ingesamel is, voorsien gaan 

word.  Die resultate gaan egter eers in hoofstuk 7 bespreek en met die literatuur (soos in 

hoofstuk 2 en 3 bespreek) in verband gebring word.  

 

6.2 RESULTATE:  KWANTITATIEWE KOMPONENT 
6.2.1 Interpretasie van die EQ-i:YV 

 
Bar-On en Parker (2000) verskaf die volgende stappe waarvolgens die EQ-i:YV 

geïnterpreteer behoort te word en wat ek gevolg het: 

 

6.2.1.1   Stap 1:  Kontroleer geldigheid 
 
Volgens Bar-On en Parker (2000) behoort ‘n individu se Inkonsekwentheidsindeks nie ‘n 

totaal van 10 te oorskry nie.  Hierdie outeurs dui verder aan dat ‘n Positiewe 
Indrukskaaltelling van 120 en meer met toenemende omsigtigheid geïnterpreteer behoort 

te word. 

 

6.2.1.2   Stap 2:  Bepaal die huidige gemoedstoestand van die deelnemer 
 
Daar bestaan ‘n sterk verband tussen ‘n individu se EI en haar algemene gemoedstoestand 

(Bar-On & Parker, 2000).  Individue met hoër EI-vlakke is dikwels meer optimisties (en 

minder depressief) as individue met laer EI-vlakke, terwyl individue wat meer pessimisties 

en/of depressief is, geneig is om hulle eie vermoëns (soos deur die EQ-i:YV gemeet) laer te 

evalueer.  Dit is dus moontlik dat hierdie individue se tellings moontlik nie ‘n “ware” refleksie 

van hulle EI-vlakke is nie.  Bar-On en Parker (2000) beveel daarom aan dat individue wat 

standaardtellings van onder 80 op die Algemene Gemoedstoestandskaal behaal, se 

resultate met omsigtigheid geïnterpreteer behoort te word. 

 

 

 

 
 
 



 149

6.2.1.3   Stap 3:  Bepaal die algehele vlak van EI 
 
Die Totale EK is ‘n aanduiding van ‘n individu se algehele EI-vlak.  Individue wat hoë tellings 

op die volgende skale behaal, kan moontlik die volgende eienskappe toon: 

 

Tabel 6.1   Skaalbeskrywings van die EQ-i:YV 

Skaal Eienskappe van individue wat hoë tellings behaal 

Intrapersoonlike skaal Die individu verstaan haar emosies, kan haar emosies uitdruk 
en met ander individue kommunikeer. 
 

Interpersoonlike skaal Die individu toon goeie interpersoonlike verhoudings en kan as 
‘n goeie luisteraar beskou word, wat ander se emosies kan 
verstaan en in ag neem. 
 

Aanpasbaarheidskaal Die individu is buigbaar, realisties en kan verandering hanteer.  
Sy toon positiewe hanteringsmeganismes ten opsigte van 
alledaagse probleme. 
 

Streshanteringskaal Die individu is kalm en in staat om onder druk te werk.  Sy tree 
nie impulsief op nie en kan moeilike situasies sonder 
emosionele uitbarstings hanteer. 
 

Totale EK Die individu is gewoonlik effektief in die hantering van daaglikse 
uitdagings en is oor die algemeen gelukkig. 
 

Algemene 
Gemoedstoestandskaal 

Die individu is optimisties en het ‘n positiewe uitkyk op die lewe. 

 
Positiewe Indrukskaal Die individu poog om ‘n oordrewe positiewe selfindruk te skep. 

 
Inkonsekwentheidsindeks Inkonsekwenthede is teenwoordig in die manier waarop die 

individu op dieselfde bewoorde items geantwoord het.  Die 
individu kon die instruksies verkeerd verstaan het, of die vrae op 
‘n agterlosige manier beantwoord het. 
 

 (Bar-On & Parker, 2000). 

 

Bogenoemde skaalbeskrywings voorsien ‘n riglyn waarvolgens die tellings wat op die EQ-

i:YV behaal is, geïnterpreteer kan word.  Standaardtellings van 110 en meer dui op individue 

wat oor bogemiddelde EI-vlakke beskik, terwyl standaardtellings van minder as 90 op 

ondergemiddelde EI-vlakke dui (sien tabel 6.2 vir ‘n lys van riglyne vir die interpretasie van 

standaardtellings). 
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Tabel 6.2  Riglyne vir die interpretasie van Standaardtellings 

Tellings Riglyne 
 

130+ Opvallend hoog:  Atipiese goed-ontwikkelde emosionele en sosiale 
kapasiteit. 
 

120-129 Baie hoog:  Baie goed-ontwikkelde emosionele en sosiale kapasiteit. 
 

110-119 Hoog:  Goed ontwikkelde emosionele en sosiale kapasiteit. 
 

90-109 Gemiddeld:  Gemiddelde emosionele en sosiale kapasiteit. 
 

80-89 Laag:  Onderontwikkelde emosionele en sosiale kapasiteit. 
 

70-79 Baie laag:  Baie onderontwikkelde emosionele en sosiale kapasiteit. 
 

Onder 70 Opvallend laag:  Atipiese swak emosionele en sosiale kapasiteit. 
 

 

6.2.1.4 Stap 4:  Bepaal die patroon van EI-dimensies 
 
Terwyl die Totale EI-skaal ‘n algemene aanduiding gee van hoe emosioneel en sosiaal 

intelligent ‘n individu is, kan haar spesifieke sterk- en swakpunte deur die ander skaalpunte 

uitgebeeld word.  Tellings van een standaardafwyking of meer bo die gemiddeld dui op 

emosionele of sosiale vaardighede wat goed ontwikkel is. Tellings van een 

standaardafwyking of meer onder die gemiddeld, dui op ‘n betekenisvolle tekortkoming 

rakende die spesifieke vaardigheid wat gemeet word. 

 

6.2.1.5 Stap 5:  Vergelyk resultate van die EQ-i:YV met ander bronne van inligting 
 
Volgens Bar-On en Parker (2000) behoort die inligting wat deur die EQ-i:YV verkry word, met 

ander assesseringsmetodes en bronne van inligting gekombineer te word.  In hierdie studie 

het ek ook van kwalitatiewe data-insamelingstegnieke (soos vroeër vermeld), asook 

deelnemers se akademiese vorderingsverslae, gebruik gemaak om ‘n meer omvattende en 

betekenisvolle beeld van hulle te kon verkry.   

 

6.2.2 Hoërskool “A” (swart skoolkonteks) 
6.2.2.1 Agtergrond van die skool 
 
Hoërskool A is ‘n voormalige model C-skool wat in ‘n minder gegoede deel van Tshwane 

geleë is (ter wille van die anonimiteit van die skool word die streek nie verskaf nie).  Die 
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skool bestaan tans uit ‘n meerderheid swart leerders (die wit : swart-ratio is tans 5% : 95%).  

Die skool se onderrigtaal was aanvanklik enkelmedium (Afrikaans), maar het later 

dubbelmedium geword namate die wit leerders toenemend minder geword het, tot waar 

onderrig tans weer in enkelmedium (Engels) geskied.  Die meeste wit leerders in die skool is 

Afrikaanssprekend, met die uitsondering van enkele Engelssprekendes.  Alhoewel die 

meerderheid onderwysers wit is, is daar ook heelwat onderwysers wat ander rassegroepe 

verteenwoordig. 

 
6.2.2.2 Seleksie van deelnemers 
 
Al die wit leerders (van graad 9-12)19 in die skool is uitgenooi om aan die studie deel te 

neem.  Die skoolhoof het egter verkies om die leerders as die “ATKV-groep” (die Afrikaanse 

leerders het onlangs sodanige groep gestig) uit te nooi, ten einde onnodige vrae by die swart 

leerders te vermy.  Alhoewel daar dus ook wit Engelssprekende leerders in die skool is, is 

slegs Afrikaanssprekende individue by die studie betrek.  Daar is 23 leerders uitgenooi om 

aan die studie deel te neem, waarvan 21 ingeligte toestemming verleen het en die EQ-i:YV 

voltooi het.  Slegs twee van die 21 deelnemers het nie vir die bespreking van die 

kwantitatiewe resultate opgedaag nie.   Laasgenoemde word onderskeidelik in tabel 6.3 en 

tabel 6.4 uiteengesit20. 

 

Daar is sover moontlik gepoog om drie dogters en drie seuns (van verskillende 

ouderdomsgroepe) te selekteer wat onderskeidelik lae, gemiddelde en hoë tellings op die 

EQ-i:YV behaal het.  Vanweë die geldigheidsoorweginge wat deur Bar-On en Parker (2000) 

aanbeveel word, was dit egter nie by die dogters moontlik om deelnemers te selekteer wat 

presies in hierdie drie kategorieë geval het nie.   

 

Die resultate van ’n kwalitatiewe analise van die data is bekom deur middel van die 

inskakeling van die EQ-i:YV word in tabelle 6.3, 6.4, 6.5 en 6.6 uiteengesit, waar die 

gemiddeldes vir elke subskaal telkens bereken is.   

 

 

                                                 
19 Graad 8-leerders is nie by die studie betrek nie, aangesien hulle ten tye van die data-insameling (myns insiens) 
nog nie lank genoeg in die betrokke skole sou wees nie. 
20 Skuilname is aan die ses deelnemers in beide skole gegee wat aan die fokusgroepe en individuele 
onderhoude deelgeneem het, maar die res van die deelnemers word slegs as (byvoorbeeld) “Leerder D” 
aangedui.  Dit is op hierdie wyse gedoen om moontlike verwarring by die interpretasie van gemiddeldes uit te 
skakel. 
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Tabel 6.3  EI-tellings:  Dogters – Hoërskool A 

 

Tabel 6.4  EI-tellings:  Seuns – Hoërskool A 

 

                                                 
21 Hierdie kleur dui in tabelle 6.3, 6.4, 6.5 en 6.6 op die resultate wat met omsigtigheid geïnterpreteer moet word, 
hetsy vanweë ‘n Inkonsekwentheidsindeks van 10 of meer, ‘n Positiewe Indrukskaaltelling van 120 of meer 
en ‘n Algemene Gemoedskaaltelling van minder as 80. 
22 Vraelyste wat vanweë een van bogenoemde redes as ongeldig beskou kan word, is nie in aanmerking geneem 
by die berekening van gemiddeldes nie. 
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Annet (Leerder A) 18 V 105 120 97 94 117 106 95 2 
Charlene (Leerder B) 16 V 98 93 95 119 110 104 101 8 
Rika (Leerder C) 17 V 98 93 65 82 97 77 66 5 
Leerder D                   14 V 112 104 74 104 83 98 84 5 
Leerder E 13 V 93 101 118 98 107 104 107 6 
Leerder F 18 V 107 90 97 88 104 97 101 5 
Leerder G 18 V 87 110 121 66 104 95 101 4 
Leerder H 17 V 94 116 104 104 115 104 112 2 
Leerder I 14 V 74 94 87 101 85 82 84 1021

Leerder J 18 V 123 96 121 113 95 125 124 1 
Leerder K 18 V 101 113 115 104 117 115 130 6 
Gemiddeld22:   
Leerders A-H 

  99.3 103.
4 

96.4 94.4 104.
6 

98.1   
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Bennie (Leerder L) 15 M 116 104 115 114 115 119 84 3 
Gerhard (Leerder M) 17 M 109 100 101 108 113 107 90 6 
Werner (Leerder N) 16 M 94 84 80 81 88 79 79 3 
Leerder O 14 M 88 86 99 108 115 95 107 0 
Leerder P 18 M 90 96 78 105 103 88 90 1 
Leerder Q 16 M 82 90 84 102 88 86 107 18 
Leerder R 19 M 105 119 129 126 126 130 124 3 
Leerder S 16 M 94 71 76 78 75 73 85 1 
Leerder T 18 M 124 116 82 99 116 109 96 13 
Leerder U 16 M 98 103 103 105 116 103 129 5 
Gemiddeld  
(Leerders L-P) 

  99.4 94 94.6 103.
2 

106.
8 

97.6   
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6.2.3. Resultate:  Hoërskool “B” (wit skoolkonteks) 
6.2.3.1   Agtergrond van die skool 
 
Hoërskool B is ook ‘n voormalige model C-skool wat geleë is in ‘n gemiddelde tot 

bogemiddelde area van Tshwane.  Die skool bestaan steeds uit ‘n meerderheid wit leerders 

(die wit : swart-ratio is tans 96% : 4%) en die medium van onderrig is Afrikaans.  Die 

personeel is uitsluitlik wit, met die uitsondering van swart skoonmakers en terreinwerkers. 

 

6.2.3.2   Seleksie van deelnemers 
 
Aangesien ek werksaam was by die skool, was dit vir my maklik om toegang tot die 

deelnemers te verkry.  Ek kon met behulp van die skool se rekenaarstelsel ‘n naamlys van al 

die leerders (in graad 9-12) wat aan ander rassegroepe behoort, bekom.  Ek het briefies aan 

sodanige leerders (deur hul voogonderwysers) gerig om my gedurende ‘n vierkantopening in 

‘n spesifieke klaskamer te ontmoet.  Daar het 21 leerders op hierdie uitnodiging gereageer.  

Een van die bruin dogters (wat baie ligte gelaatstrekke het) het aangedui dat sy definitief nie 

‘n kleurling is nie en dat die skool al voorheen ‘n fout gemaak het.  Ek het aan die 

oorblywende 20 deelnemers die doel en verloop van die studie (asook my rol in die 

navorsing) verduidelik en hulle uitgenooi om aan die studie deel te neem. 

 

Sestien leerders het ingeligte toestemming verleen en die EQ-i:YV voltooi.  Daar het egter 

slegs 10 leerders vir die terugvoer oor die resultate opgedaag.  Die dogters het nie “hoë” en 

“lae” tellings as sodanig behaal nie (en die dogter wat die laagste telling behaal het, wou nie 

verder aan die studie deelneem nie);  derhalwe is hulle gekies volgens hulle bereidwilligheid 

om aan die studie deel te neem (sien tabel 6.5).  Die seuns is volgens hulle ouderdomme en 

die lae tellings wat hulle op die Positiewe Indrukskaal behaal het, geselekteer (sien tabel 

6.6).  Toe ek agterna vir die ses deelnemers gevra het waarom hulle dink die ander leerders 

nie verder aan die studie wou deelneem nie, het een van die dogters aangedui dat sy dink 

dat hulle bang is om die waarheid te praat. 
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Tabel 6.5   EI-tellings:  Dogters – Hoërskool B 

 

Tabel 6.6:  EI-tellings:  Seuns – Hoërskool B 

 

‘n Vergelyking van die dogters en seuns (van albei skole) en die skole met mekaar word 

onderskeidelik in tabelle 6.7, 6.8 en 6.9 aangedui. 
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Khulile (Leerder A) 16 V 98 106 99 97 99 99 95 6 
Rosy (Leerder B) 17 V 91 106 110 113 108 108 107 3 
Sasha (Leerder C) 16 V 94 116 86 101 108 97 84 5 
Leerder D 16 V 98 110 84 113 102 101 95 4 
Leerder E 17 V 98 103 71 88 113 86 89 3 
Leerder F 14 V 100 65 103 67 73 82 90 7 
Leerder G 17 V 94 113 97 110 110 106 118 10 
Leerder H 18 V 109 100 91 130 106 112 124 6 
Leerder I 17 V 87 120 99 125 110 115 130 3 
Gemiddeld  
(Leerders A-E) 

  95.8 108.
2 

90 102.
4 

106 98.2   
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Alfred (Leerder J) 16 M 130 84 65 117 111 103 101 2 
James (Leerder K)       17 M 82 103 127 114 95 111 107 3 
Tebogo (Leerder L) 14 M 112 104 85 99 103 101 95 4 
Leerder M 16 M 113 84 80 108 126 96 118 8 
Leerder N 14 M 100 98 103 102 103 105 123 12 
Leerder O 16 M 86 128 117 123 118 117 124 4 
Leerder P 16 M 113 116 95 120 116 128  124 5 
Gemiddeld  
(Leerders J-P) 

  109.
3 

93.8 89.3 109.
5 

108.
8 

102.
8 
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Tabel 6.7   EI-gemiddelde:  Dogters 
 

 
 
Tabel 6.8   EI-gemiddelde:  Seuns  

 
 
Tabel 6.9   EI-gemiddelde:  Skole 
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Dogters:  Hoërskool A 99.3 103.4 96.4 94.4 104.6 98.1 
Seuns:  Hoërskool A 99.4 94 94.6 103.2 106.8 97.6 
Gemiddeld:  Hoërskool A 99.3 99.8 95.7 97.8 105.7 97.9 
Dogters:  Hoërskool B 95.8 108.2 90 102.4 106 98.2 
Seuns:  Hoërskool B 109.3 93.8 89.3 109.5 108.8 102.8 
Gemiddeld:  Hoërskool B 101.8 101.8 89.7 100.2 107.4 100.2 
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Dogters:  Hoërskool A 99.3 103.4 96.4 94.4 104.6 98.1 
Dogters:  Hoërskool B 95.8 108.2 90 102.4 106 98.2 
Gemiddeld:  Dogters 97.6 105.8 93.2 98.4 105.3 98.2 
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Seuns:  Hoërskool A 99.4 94 94.6 103.2 106.8 97.6 
Seuns:  Hoërskool B 109.3 93.8 89.3 109.5 108.8 102.8 
Gemiddeld:  Seuns 104.4 93.9 92 106.4 107.8 100.2 
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6.2.4 Navorsingsresultate:  Kwantitatiewe komponent23 
 
Die uitslag van die Mann-Whitney U-prosedure vir verskille tussen mediaan-tellings vir 

geslagsgroepe word in tabel 6.10 weergegee. 

 
Tabel 6.10:  Mann-Whitney U vir verskille tussen mediaan-tellings vir geslagsgroepe 

Veranderlike: 
EI-veld Groep N Mediaan 

Mann-

Whitney 

U 

Z p-waarde 
(tweekantig) 

p-waarde 
(eenkantig) 

Effekgrootte 

         

Intrapersoonlik Manlik 09 109 47.50 -0.740  0.2355  

 Vroulik 13 98      

Interpersoonlik Manlik 09 96 21.50 -2.40  0.0055* -0.511*** 

 Vroulik 13 106      

Streshantering Manlik 09 85 55.0 -0.234 0.845   

 Vroulik 13 97      

Aanpasbaarheid Manlik 09 108 33.0 -1.707  0.048* -0.36** 

 Vroulik 13 98      

Totale EK Manlik 09 101 55.0 -0.234  0.845  

 Vroulik 13 99      

* (vetdruk): p < 0.05 (betekenisvol op die 5%-vlak van betekenis) 

**: Medium effek 

***: Groot effek  

 
Die uitslag van die Mann-Whitney U-prosedure vir verskille tussen mediaan-tellings vir skole 

word in tabel 6.11 weergegee. 

 
Tabel 6.11:   Mann-Whitney U vir verskille tussen mediaan-tellings vir skole 

Veranderlike: 
EI-veld 

Groep N Mediaan 

Mann-

Whitney 

U 

Z p-
waarde 
(twee-
kantig) 

p-
waarde 

(eenkan-

tig) 

Effek- 
grootte 

         

Intrapersoonlik 
Hoërskool 

A 
13 98 

100.32 -0.471 0.647 
nb*  

 

Hoërskool 

B 

 

09 98 

   

  

                                                 
23 Die kwantitatiewe resultate wat vervolgens aangedui gaan word, het betrekking op die hipoteses wat op p. 134-
135 geformuleer is. 
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Interpersoonlik 
Hoërskool 

A 

 

13 

 

96 

 

100.59 

 

-0.637 

 

0.556 
nb  

 
Hoërskool 

B 
09 106 

   
  

Streshantering 
Hoërskool 

A 
13 85 

93.23 -0.735 0.471 
nb  

 
Hoërskool 

B 
09 97 

   
  

Aanpasbaar-

heid 

Hoërskool 

A 
13 108 

100.95 -1.171 0.262 nb  

 
Hoërskool 

B 
09 98 

     

Totale EK 
Hoërskool 

A 
13 101 

98.86 -0.401 0.695 nb  

 
Hoërskool 

B 
09 99 

    

*nb: Nie-betekenisvol (om welke rede effekgrootte ook dan nie bereken is nie) 

 
 
6.3 RESULTATE:  KWALITATIEWE KOMPONENT  
 
Die resultate wat deur middel van kwalitatiewe data-insamelingstegnieke (fokusgroepe, 

individuele onderhoude met deelnemers en hul onderwysers, observasie en refleksie) 

ingesamel is, word vervolgens bespreek (sien hoofstuk 5 vir ‘n volledige bespreking van die 

data-insamelingstegnieke, asook die wyse van data-analise wat in die studie geïplementeer 

is).  Die resultate gaan egter nie bespreek word aan die hand van die tegniéke wat 

geïmplementeer is nie.  Die deelnemers se beléwenisse van hul onderskeie skoolkontekste 

gaan bespreek word aan die hand van algemene temas wat deurlopend by almal (of die 

meeste van die deelnemers) na vore getree het.  Daarna gaan ek poog om hulle unieke 

eienskappe en belewenisse van hul skoolkontekste aan die hand van Bar-On se model van 

EI uit te beeld24.  Addisionele faktore wat moontlik ook ‘n rol in die deelnemers se aanpassing 

en funksionering binne hul skoolkontekste kan speel, gaan laastens geïdentifiseer word.  Die 

agtergrond van die deelnemers word egter telkens eers voorsien, ten einde hulle meer 

volledig uit te beeld. 

 

 

                                                 
24 Die leser moet daarop let dat geen afleidings rakende die EQ-i:YV, EI as sodanig, of die ooreenkomste en/of 
verskille tussen die verskillende assesseringsmodi in hierdie hoofstuk gemaak gaan word nie.  Die resultate (van 
onder meer deelnemers se EI en alles wat daarmee gepaard gaan) word volledig  in hoofstuk 7 bespreek. 
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6.3.1 Hoërskool A 
6.3.1.1  Agtergrond van die deelnemers 
i. Leerder A:  Annet 

 
Annet is die jongste van drie kinders.  Sy het twee broers van 22 en 25 jaar onderskeidelik.  

Haar moeder is ‘n kleuterskoolonderwyseres, terwyl haar vader in die lugmag dien.  Hulle 

finansiële posisie sien gemiddeld daar uit.  Vanweë haar vader se werksverpligtinge het hulle 

dikwels verhuis en het sy as kind verskeie laerskole bygewoon.  Dit was vir haar nogals baie 

moeilik, want ... ek het ook nie eintlik ingepas nie ... soos my laerskool toe ons getrek het ... 

dit was vir my baie moeilik, want ek het in die klas ingestap en die meisies het my so 

uitgekyk en niemand wou eintlik my vriendin wees nie ... omdat ek so ... ander tipe persoon 

as hulle is ...  omdat ek nie ‘cool’ genoeg was nie ...  Sy is in die ander laerskole ook dikwels 

gespot omdat (sy) nie mooi is nie en volgens haar het sy nooit eintlik baie maatjies gehad 

nie. 

 

Sy sou aanvanklik na Hoërskool C toe gegaan het (’n oorwegend wit skool in die omgewing), 

maar nadat die administratiewe personeel van dié skool ongeskik was met (haar) ma, het 

laasgenoemde besluit dat sy eerder na Hoërskool A toe moes gaan.  Nadat die meeste wit 

kinders (egter) uit die skool is (in Annet se graad 10-jaar) wou sy ook van skool verwissel, 

maar het daarteen besluit omdat sy dan van vakke sou moes verander.  Haar moeder dien 

op die beheerliggaam van die skool. 

 

ii. Leerder B:  Charlene 

 
Charlene is die oudste van twee kinders.  Sy het ‘n jonger broer (11 jaar).  Haar ouer boetie 

en sussie (uit haar moeder se eerste huwelik) het weggeloop ... my ma is nou nog besig om 

hulle op te spoor.  Sy het ’n baie moeilike lewe as jong kind gehad: 

My pa was ... hy’t selfmoord gepleeg ... Ek was nog baie klein ... ek dink ek was so 
hier by ... drie jaar oud gewees ...  En van daar ... vandat my pa oorlede is, het ek 
saam met my ma alléén grootgeword ... en ... ja ...  Toe’t my ma weer getrou ... en 
toe’t my lewe bietjie ... toe’t my lewe begin nou rof raak en als ... omrede ek ...  ‘okay’, 
daar was komplikasies gewees.  My stiefpa het ... hy’t ’n baie humeur gehad ...  Uhm 
... hy’t my gewoonlik gegooi met ’n ‘remote’ of so ... hy’t my amper by ’n verdieping 
afgegooi ...  Uhm ... hy’t my gebrand ... en hy’t ons soos in ’n donker kamer gegooi ... 
en ons was geskop ... my klein boetie wat gebore was ...  En ja ... my ma het hom toe 
geskei ... ja en van daar af ... ek was in Tutela-bewaringsplek gewees ... toe my ma 
en my pa geskei het ...  Uhm ... ek was in ’n kinderhuis gewees ...  Toe ek in die 
kinderhuis was ... het my ma weer iemand ontmoet ... en die persoon het haar gehelp 
om my uit die kinderhuis te kry ... van graad 4 af ...  Toe’t my ma en my pa nou getrou 
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... en van daar af ... ja ... het ek nou sover weer ’n lekker lewe en so aan ...  Maar nou 

... as ek nou dink ... dan dink ek ... dis seker maar net hoe die lewe is. Ek en my ma 
het altyd rond ge-‘travel’ ...  As daar probleme was, het my ma ons gevat en dan’t ons 
ge-‘travel’...   

 
 
Charlene se moeder werk as ‘n boekbinder by die Staatsdrukkery, terwyl haar stiefvader ‘n 

opsigter van ‘n woonstelblok is.  Hulle sukkel finansieel, aangesien haar moeder seker so vyf 

(R5 000) en haar stiefvader so drie-vier (R3 000 … R4 000) per maand verdien.  Sy ontvang 

elke Sondag R5 sakgeld.  Vanweë die gesin se finansiële probleme is hulle nie in ‘n posisie 

om ‘n voertuig te kan bekostig nie;  derhalwe is Charlene genoodsaak om Hoërskool A by te 

woon omdat dit die naaste is.  Charlene het aangedui dat sy baie in die laerskool gespot is 

en nie eintlik baie maats gehad het nie. 

 

iii. Leerder C:  Rika 

 
Rika is die jongste van twee susters en woon by haar moeder (haar suster is 28 jaar oud en 

woon op haar eie).   Haar ouers is geskei en sy het haar vader nooit regtig geken nie.  Die 

gesin is ’n bietjie arm.  Rika het hoofsaaklik in Pretoria grootgeword, maar op ‘n stadium in 

Carletonville gewoon en in totaal vier laerskole bygewoon, waar sy baie viktimisering en 

verwerping verduur het.  Sy is byvoorbeeld in haar eerste laerskool in Carletonville báie 

afgeknou …  Daai groep kinders het my net níks ge-‘like’ nie ...  Die een outjie spesifiek, hy’t 

altyd op my gepik en hy was altyd ‘mean’ met my gewees ... en hy’t my net afgebreek.  Haar 

tweede laerskool was ook nie baie lekker nie, alhoewel (sy) nie so vreeslik afgeknou is nie.  

Dis net die atmosfeer was nie so lekker nie ... dit het nooit rêrig vir my gevoel of ek inpas 

daarso nie.  Haar derde laerskool was die skool wat sy die meeste geniet het.  Alhoewel daar 

baie mense was wat nié van my gehou het nie, was daar net so baie mense wat wél van my 

gehou het ... waar ... hier by Laerskool S (haar vierde laerskool) het dit net gevoel asof 

niemand my ooit rêrig aanvaar het nie. 

 

Rika het per toeval hierso (in Hoërskool A) beland:  Ons sou Durban toe getrek het die 

Februarie wat ek in graad 8 was ... so, dit sou net tydelik wees.  En later ... toe’t ons nou nie 

getrek nie ... en ja, ek’s nou nie baie ‘keen’ op verandering nie ... en selfs al ... ons het al 

getrek, maar ek het net nooit na ’n ander skool toe gegaan nie.  Rika is tans die akademiese 

toppresteerder in graad 12 in die skool. 
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iv. Leerder L:  Bennie 

 
Bennie is die jongste van drie seuns.  Hy woon by sy moeder en stiefvader, terwyl sy broers 

by hul vader woon.  Die gesin sukkel finansieel, maar dit kom voor of hulle baie geheg is aan 

mekaar, soos sy beste vriend (deelnemer M – Gerhard) dit stel:   

Hulle is nie baie ryk nie, maar hulle is ook nie die ‘average’ persone nie ...  Hulle is so 
bietjie onder ... hier’s die gewone paadjie ... hulle is in die drein.  Hulle ... sukkel.  
Hulle kom ook maar ’n maand net-net uit.  Maar sy ma gee so baie om vir hom.  Hulle 
is ’n régte gesin.  Sy pak byvoorbeeld elke dag vir hom broodjies in.   

 

Bennie het na Hoërskool A toe gekom omdat sy vriende hier was en dit die naaste skool 

was.  Hy speel rugby vir die skool se Eerstespan. 

 

v. Leerder M:  Gerhard 

 
Gerhard is die jongste van drie broers en woon by sy moeder en stiefvader.  Hy het in 

Namakwaland grootgeword en in graad 7 na Tshwane verhuis.  Hy is op ’n stadium aan baie 

konflik tussen sy moeder en stiefvader blootgestel en nadat laasgenoemde die gesin tydelik 

verlaat het (hy was vir so twee maande weg), het sy hele lewe verander: 

Kyk, my ma en my stiefpa ... hulle het soos baie baklei.  Nie soos vuisslaan en sulke 
goeters nie, maar hulle het baie vasgesit ... en woorde het baie in die lug gehang ...  
En uh ... toe los hulle mekaar en toe trek hulle ... toe val ... hoe sal ek sê ... toe val my 
hele lewe uitmekaar uit.  Want kyk, my ... my regte pa was dood toe ek drie was ... en 
hy’t my soos grootgemaak ... tot waar ek vandag is.  Maar kyk ... voor dit was ek baie 
lief vir hom gewees ... hy was my álles gewees.  Ek meen, as my ma doodgegaan 
het, sou ek ... uhm ... dit sou vir my ook ‘sad’ gewees het, maar as hý moes 
doodgaan voor ... voor vier jaar terug ...  Ek weet nie wat sou ek dan met myself 
gemaak het nie, maar toe hy my ma los en ... dit het vir my so gevoel asof hy nie 
omgee nie ...  Dinge het baie sleg gegaan met ons.  Dit was so asof hy nie omgee 
nie.  Die ... hoe sal ek sê ... die twaalf, dertien jaar wat hy nou saam met ons was ...  
dit was asof hy dit net so in die dam gooi en sê hy’s nie meer lief vir ons nie.  

 
 
Die gesin se finansiële posisie sien bogemiddeld daar uit.  Gerhard se stiefpa is ’n ‘car 

salesman’ … maar uh kyk … hulle het nou so … so nuwe besigheid daar by die karplek 

gebou en dan elke aand dan gaan hou hulle vergadering ...  Maar hulle het so ‘n kroegding 

daar gebou ... dan drink hulle maar so drie biere of iets ...  Sy moeder is ’n restaurant-

bestuurder: 

Kyk, sy werk van ... ‘okay’ sy’s Maandae af ... wat ‘sharp’ is, maar Dinsdae werk sy 
van drieuur die middag tot toemaak en dan ... Woensdae, Donderdae en Vrydae werk 
sy van agtuur af tot ses-seweuur in die aand ... so daarna moet sy nog huis toe kom 
en goeters.  So, dis maar ‘basically’ ek moet elke aand kos maak en dan ...  Gelukkig 
het ons nou ’n bediende, so ek hoef nie skoon te maak nie.  Maar ... ek weet nie ... as 
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ek net vir ‘n ... normale lewe kon vra ... of soos ’n normale gesinslewe ... dan ... daar’s 
nie geld wat dit kan koop nie.  En ... my vriende het dit en ek het dit nie ... en dis so 
asof ek jaloers is daarop.  

 
Gerhard is uit sy vorige skool geskors, want ek het bietjie opgeneuk in my lewe in Hoërskool 

S ... en bietjie gedruip daarso, toe’s ek uit die skool uit, toe sou ek kollege toe gegaan het, 

maar ek het vriende nodig gehad.  Hy en sy broer het die skoolhoof toevallig by ’n dam in die 

Vrystaat ontmoet, waarna sy hulle uitgenooi het om na Hoërskool A toe te kom, alhoewel 

hulle ver van die skool af woon.  Gerhard speel rugby vir die skool se Eerstespan. 

 

vi. Leerder N (Werner) 

 

Werner is die jongste van drie broers en woon saam met hulle by sy ouers.  Sy moeder is ’n 

tuisteskepper en sy vader ’n paneelklopper met sy eie besigheid.  Die gesin het dikwels 

verhuis en was al by al die plekke in die land.  Die gesin se finansiële posisie is 

ondergemiddeld. 

 

Werner was in ’n tegniese skool in die omgewing, maar daarso was ek bietjie stout gewees, 

toe skop hulle my uit die skool uit ... oor bakleiery ... en ek het nooit detensie gaan sit nie ...  

En uh ... dis net juffrou D (die skoolhoof) wat my hier wil hê ... en ek was baie afwesig daarso 

...  Ons het op die plot gebly ... met die vervoer en goeters ...  Een dag dan werk my 

skoonsussie nie ... en dan ... ja, so gaan dit aan ... en dan kan ek nie by die skool uitkom nie.  

Die gesin het nou weer getrek om nader aan die skool te bly en nou stap Werner elke dag 

skool toe.  Werner herhaal tans graad 9. 

 

Werner het aangedui dat hy in al sy laerskole én in sy vorige hoërskool geviktimiseer is:  Ag, 

partykeer het hulle my gespot oor my hare ... of oor my gewig ... en so het dit aangegaan en 

aangegaan ... 

 

6.3.1.2  Wit deelnemers se belewenis van ’n swart skoolkonteks 
i. Gemengde belewenisse van die skoolkonteks 
 
Die deelnemers het aangedui dat hulle Hoërskool A nie noodwendig dieselfde beleef nie.  Vir 

Annet is dit baie erg. Sy het in die fokusgroepe én individuele onderhoude aangedui dat sy 

definitief na ’n ander skool toe sou gaan as sy ’n keuse gehad het en dat sy nie kan wag om 

klaar te maak met skool nie.  Charlene het in die fokusgroepsessie aangedui dat sy na ‘n 

ander skool toe sou gaan as sy nie vervoerprobleme gehad het nie, maar gedurende die 
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individuele onderhoud het sy gesê dat die skool vir haar lekker is en dat sy eerder hier sal 

bly, want al (haar) vriende is hier en gewoonlik dan ... terg hulle jou ... of hulle spot jou ... 

omdat jy nuut is in die skool ...  Ja ... ek sal nie regtig na ’n nuwe skool toe gaan nie ... ek bly 

eerder waar ek is ... en waar ek weet ek is gelukkig ...  En daar’s onderwysers wat my hier 

kan help ... en wat my verstaan ... en met wie ek altyd kan gesels ... 

 

Rika het aangedui dat sy nie na ’n ander skool toe sou gaan indien sy die geleentheid gehad 

het nie, want ek’s ‘afterall’ nou in matriek, so dit sal in elk geval nie kan gebeur nie ... uhm ... 

ja, ek weet nie, miskien toe ek ... maar toe was dit nog nie soos nou nie ... nee ... dit sal nou 

te moeilik wees ...  Tydens die individuele onderhoud het sy egter gemeld dat sy eintlik baie 

tevrede (is) hierso ... want dis lekker gemaklik ... en hier’s nie enige snobisme nie.   

 

Volgens Bennie is Hoërskool A nogal ’n lekker skool ... want dis ware vriende wat ons hierso 

het.  Volgens hom sou hy definitief na ’n ander skool toe gegaan het as hulle (sy vriende) nie 

hier was nie.  Gerhard het in die een fokusgroeponderhoud aangedui dat hy definitief (sou) 

uitgegaan het as ek kon ... maar ek dink nie daar’s ’n ander skool wat my wil hê nie  ... so 

nou bly ek maar hier.  Hy hou nie honderd persent van die skool nie, maar dis vir (hom) 

lekker ...  Partykeer kom ek skool toe net om saam met my vriende te wees.  Volgens 

Werner gaan dit met hom beter in Hoërskool A, want hy werk nou meer en hy gaan in elk 

geval volgende jaar kollege toe. 

 

ii. Taal 

 
Al die deelnemers (behalwe Werner) het aangedui dat hulle Engels (die onderrigtaal van die 

skool) as ’n groot uitdaging met betrekking tot hul akademiese vordering beskou:   

Dis net soos ... ek het al my vakke in Engels, want ons is nou nie genoeg om 
Afrikaanse klasse te maak nie.  Want soos ... hulle het op ’n stadium vir ons die notas 
in Afrikaans gegee, maar die klasse is als in Engels.  En toe’t ek en ’n ander meisie 
besluit dis beter om maar eerder al ons vakke in Engels te kry en so aan te gaan, 
want soos dis moeilik om in Engels klas te kry, maar die notas is in Afrikaans ...  En 
soos ... Wiskunde is partykeer bietjie moeilik ... die onderwyser gaan vinnig deur die 
werk ... en die vraestelle is Engels.  (Rika). 

 

Dit blyk veral ’n probleem te wees as hulle partykeer te vinnig deur die werk gaan en dan’s 

daar soos terminologie en so wat jy nie altyd verstaan nie.  En daar’s nie altyd tyd ... en as jy 

vra as jy nie verstaan nie, dan’s dit ’n moewiese ‘issue’ oor alles ...  Volgens Charlene 

verduidelik (hulle) in Engels en dan sal die juffrou miskien na die Afrikaanse kinders toe kom 
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en vir hulle verduidelik, maar ook nie altyd nie.  En partykeer ... dan verduidelik hulle net in 

Engels en dan ... ja hierdie Afrikaans en Engels ... dit maak jou mal!   

 

Volgens die deelnemers praat sommige swart onderwysers hulle eie tale en ... soos in die 

Wiskunde-klas ... dan verstaan ek (Rika) partykeer niks wat sy sê nie.  Volgens Charlene is 

dit dieselfde met (hulle):  Soos ons een meneer ... hy verduidelik nie vir ons in Afrikaans nie.  

Hy sal elke nou en dan in hulle taal praat, of in Engels, maar dan verstaan jy nie ... en ja ... 

dis moeilik.  Gerhard het ook aangedui dat dit baie moeiliker is in Engels:  

Soos ... sê nou maar ons het die dag huiswerk gehad en dan doen ons nou al die 
somme ...  En dan’s dit nou ’n swart meisietjie wat nou die antwoord gee en dan ‘qho 
qha’ sy nou so en dan ‘qho qha’ hy sommer terug ...  En dan na die tyd dan sê hy in 
Engels ‘okay’ hulle het nou dit gesê, maar die meneer doen dit basies nooit vir ons in 
Afrikaans nie.  En Wiskunde is baie moeilik in Engels. 

 
Al die deelnemers het saam met Rika gestem dat dit onregverdig (is) omdat hulle altyd kan 

vra vir verduidelikings in hulle taal en goed, maar byvoorbeeld as ek ook nou nie mooi weet 

hoe om die vraag in Engels te stel nie en ek vra dit in Afrikaans, dan’t hulle altyd honderd-en-

een besware omdat ek dit in Afrikaans gevra het en hulle dit nie verstaan het nie ... 

 

Die taalkwessie blyk ook uit te kring na ander aspekte van die skool, byvoorbeeld saal-

openinge: 

Rika En soos saalopening ...  Dis nou baie anderster vir ons, want in die oggende 

is daar ... dan’s daar nou so ... koor ... 

Charlene Van swartes ...  

Rika En hulle sing in hulle taal!   En ons verstaan nie wat hulle sing nie?!  Maar 

ons moet nou luister ... na die saalopening ... luister na wat hulle sê of sing 

of... 

Gerhard En dan moet jy nou hande klap, maar jy weet nie hoekom nie ...  En as jy 

nou nie hande klap nie, dan’s jy nou weer rassisties of iets. 

 

iii. Kultuurverskille 

 
Behalwe vir die taalkwessie, blyk kultuurverskille (ten opsigte van persoonlike ruimte,  die 

volume van gesprekke, stiptelikheid en dissipline) ook ’n probleem te wees, byvoorbeeld: 

Hulle druk jou en als ...  Dit was baie ... hoe kan jy sê ... ‘uncomfortable’ ...  Ja, en ek 
dink dis net hoe hulle is ...  Want ons is nou nie gewoond aan stamp en stoot en 
lawaai en geraas en alles nie, maar as jy nou hier kom, dan moet jy ook maar 
partykeer stamp en stoot om betyds by jou volgende klas te kom, want hulle koek so 
saam ... dat jy dit ook nou maar moet doen, anders is jy laat ...  (Rika). 
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Ja, want hulle is baie anderster as ons ... en hulle kulture is baie anderster as ons s’n 
...  Ja, hulle laat jou baie ongemaklik voel ...  Soos nou die dag in die Afrikaanse klas 
toe verjaar Marié, toe gryp hierdie een swart ou haar sommer ...  (Annet). 
 
En as jy nou die dag op die speelgrond is ... dis vir jou moeilik om jou vriend langs jou 
te hoor, want hulle ... hulle sit langs mekaar, maar dan skree hulle so vreeslik hard ... 
en dan moet jy op die ou end net so hard skree waar jy gewoond is om eintlik 
beskaafd te praat met mekaar ...  (Rika). 
 

Die deelnemers was dit verder eens dat baie van hulle aspris stadig loop en (dat) die meeste 

van hulle geen benul van tyd (het) nie.  Volgens die deelnemers is húlle ouers ook baie 

strenger as die swart kinders s’n.   

 

iv. Gebrekkige akkommodering van die deelnemers se kultuur 
 
Afgesien van hulle taal (Afrikaans) wat nie geakkommodeer word nie, het die deelnemers 

ook aangedui dat hulle soms onregverdig behandel word, aangesien hulle kultuur meestal 

nie in die skool geakkommodeer word nie: 

Ek vat soos as ons ’n kultuurdag het ... dis vir ons moeilik, want hulle kom hier aan 
met hulle tradisionele klere en ons ... het nie rêrig so iets wat ons kan dra nie ...  So, 
toe’t ons nou besluit ... ons trek ’n denim en ’n ‘t-shirt’ aan ...  (Rika).  Toe’t sy (die 
onderwyseres) vir ons gesê ja, ons moet R15,00 betaal omdat ons dit aan het, maar 
dis ons ... dis ons kultuur!  Want die ander ... die ander kulture ... die Vendas het mos 
hierdie verskillende kleure rokke en sulke goeters wat hulle ook dra ... wat húlle 
kultuur is.  Maar toe’t dáái juffrou verwag ... ons Afrikaanse groep kinders ... moes 
volgens ’n ánder kultuur aantrek ...  (Annet). 

 
Om eerlik te wees, die skool maak nie voorsiening vir ons eie kultuur nie, want hier’s 
te min van ons ... so ek dink hulle aanpas ons kultuur nie rêrig nie (Bennie). 
 
Ons ... ons respekteer hulle kultuur, maar ons sal ... as hulle ... hulle beeld hulle 
kultuur uit.  Ons sal ook graag ons kultuur wil uitbeeld dat hulle ook ons kultuur kan 
verstaan ... ja ons kultuur hier uitgebeeld hê, maar ... ja, dit word nie hier uitgebeeld 
nie (Charlene). 
 
Soos ons wil nou Vrydag ... ons wou gewone ... nie gewone klere nie ... ons wou blou 
aangetrek het.  Ons wou soos Blou Bulle aangetrek het.  Toe word dit nou van die 
hand gewys.  Uhm ... Erik, die hoofseun, het nou gevra, maar nou het die hoofmeisie, 
Lerato, het nou gevra of ons nou kan ‘boots’ dra vir R5.  Toe sê hulle ja, ons kan.  
Toe sê Erik, maar dan kan ons ook R5 betaal vir ons goeters, toe sê hulle nee.  So, 
ek dink ... ons kan net bietjie verander dat ons ons deel ... soos ons ... ons wil ook 
óns dinge doen in die skool ... die wittes  (Gerhard). 

 
 
Ten spyte van hulle belewenis dat hul eie kultuur nié in die skool geakkommodeer word nie, 

toon almal baie begrip vir die hoof van die skool wat volgens hulle haar bes probeer ... maar 

dis moeilik met hulle (die swart leerders) wat so baie in die meerderheid is. 
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6.3.1.3   Portuurgroepverhoudings 

i. Samehorigheid van die wit leerders 
 
Uit die fokusgroepe en individuele onderhoude (met leerders én onderwysers) blyk dit 

duidelik dat die wit en swart leerders (behalwe vir enkele uitsonderings) nie juis met mekaar 

meng nie, wat nog te sê vriénde is: 

Ek moet sê, die wit kinders is baie ... nou baie meer asof ons sáámstaan as die 
vorige jare.  Die vorige jare was ons baie ... hier’s ’n groepie en hier’s ’n groepie ...  
Ons staan nou saam!  (Annet). 
 
Ons is weereens hierdie jaar ’n kleiner groepie Afrikaanse kinders ... as wat ons 
verlede jaar was.  Verlede jaar was ... die grootste groep Afrikaanse kinders het uit 
die Matrieks bestaan en toe hulle weg is, toe’s ons nou net die klein bietjie oor ... en 
toe’t ons almal nou so begin gesels ...  Nou al, soos in die oggende, dan kom ons 
almal daarso by die blou bankies bymekaar en ons almal gesels maar so heen en 
weer (Rika). 
 
Die paar wittes wat ons ook hier is … ons almal staan ook saam ... as daar 
moeilikheid is ... ons draai nie teen mekaar nie ... en dis lekker (Bennie) 
 
Hierdie is nie ’n rassistiese skool nie.  Kyk, ons sien nie die verskil tussen swart en wit 
nie, maar ... al waar jy die verskil sal sien is ... daar’s die wittes en ... die wittes is een 
kant en die swartes is anderkant (Gerhard). 
 
Hulle het mos maar hulle eie groepie pouse, dan kuier hulle saam ... die wit kinders. 
(’n onderwyser). 
 
Hulle is maar ’n groepie op hulle eie ... hulle meng nie met die swart kinders nie (’n 
onderwyser).   
 
Ek sal soos ... sê nou hulle groet my, dan groet ek hulle ... en dan praat ons sê nou 
maar vir twee minute en dan gaan daar nou weer twee ... drie weke verby wat ek nie 
met hulle praat nie ...  So, ja ... ek sal sê ek het ’n paar swart en kleurling-kennisse, 
maar nie vriende nie (Gerhard). 
 
Ek het ’n paar vriende ... maar dis maar net “hello” en “koebaai”, so dis ook seker nie 
vriénde nie (Werner). 
 
Ek wil nie rêrig met hulle (die swart leerders) vriende wees nie ...  Ek het in die 
laerskool so een of twee gehad, maar nee ... dis ... ek pas nie so lekker daar nie ... ek 
is meer by die Afrikaanse ... ja ek wil nie regtig by die Engelse kinders wees nie ... 
uhm ... want ék’s Afrikaans en ja ...  (Charlene). 
 
In die laerskool het ek baie gehad ... in my eerste laerskool ... ek was in twee 
verskillende laerskole gewees ...  En eers toe was daar ’n meerderheid swart kinders 
... en toe later was dit helfte-helfte ...  Toe’t ons getrek ... en toe’s ek in ’n wit skool en 
toe’t als vir my verander ... want toe’s dit meer wit vriendinne en alles ... en ... ja nou 
... ek voel net gemakliker ... ja, ek sal met hulle praat en so, maar ek het nie eintlik 
swart vriende nie ...  (Annet). 
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My vermoede dat rasseskeiding (en rassisme) in die hoërskool toeneem, is soos volg deur 

Rika verduidelik:  Toe ons hoërskool toe kom, toe was dit baie anderster gewees ...  Ek dink 

dis ... omdat daar so baie verander het in die land, staan die wittes saam ...  Daar blyk dus 

nie sprake van integrasie tussen die wit en swart leerders in hierdie skool te wees nie en 

alhoewel die rassekonflik in die skool oor die laaste jare baie verbeter het (’n onderwyser), is 

rassisme steeds ‘very much alive’ (‘n onderwyser).  Soos Rika dit stel:  

Ek dink ... al hierdie apartheidsgoeters ...  Alhoewel hulle probeer het om dit weg te 
vat, is dit nog steeds daar ... hulle is nog net so rassisties soos wat hulle was ... al is 
daar nie meer wette en reëls wat dit so maak nie ... is dit steeds daar ...  Mense voel 
nog steeds “ek is wit, jy is swart, ons meng nie”. 

 

ii. Rassisme 
 
Alhoewel daar dus oënskynlik nie rassekonflik as sodanig in die skool is nie, het dit geblyk 

dat die deelnemers steeds (in ’n mindere of meerdere mate) ’n superieure beskouing van 

hulself het (en op ’n subtiele wyse rassisties teenoor hulle swart portuurgroep op te tree).  

Hulle het byvoorbeeld vertel van ’n wit, Engelssprekende dogter in graad 12 wat meer met 

die swart kinders meng ... en selfs met een van hulle uitgaan.  Die deelnemers het almal 

hulle misnoë met die situasie (en hulle superieure beskouing van hulself) laat blyk:  Ja en 

ons is van ... ons almal staan net daar ... en is geskok, want ... kry hulle nie skaam nie?! 

(Annet).  Op my vraag oor waarom sy dink hulle skaam behoort te kry, het sy geantwoord:  

Want dis nie regverdig teenoor óns nie!  Volgens Rika sal dit vir haar soortvan ’n belediging 

wees ... as ’n wit ou met ’n swart meisie ... want ek sal van die standpunt af wees ... wat het 

sy wat ék nie het nie?  Waarom is sý beter as ek?  

 

Volgens Gerhard is dit seker nie verkeerd nie (want dan’s daar darem iemand om die 

skottelgoed te was), maar soos ek nou voel ... om met ’n swart meisiekind uit te gaan ...  Ons 

is nou maar net so grootgemaak dat daar is vir ons gesê hulle is verkeerd, want kyk, ons 

ouers het nog in die apartheidsjare gebly ... en ek dink baie van hulle sit nog vas in daai 

tydsgleuf ...  Hulle glo dat ... hulle glo dat hulle vuil is, of so iets ...  En ... ek glo ook ... ek glo 

dat dit nie reg is om met ’n gekleurde te meng nie ...  Nee man, as jy wit is, vat ’n wit ‘chick’! 

 

Die subtiele rassisme was egter nie slegs in die bespreking van interrassige verhoudings 

sigbaar nie.  Rika het byvoorbeeld vertel toe sy ‘n swart leerder met Wiskunde gehelp het, 

het die ander kinders gedink dis vreeslik snaaks en het my erg gespot daaroor, maar dit het 

my nie gepla nie, want ek het hom gesien as iemand wat net soos ek sukkel met ’n vak ...  

Op my vraag of sy swart vriende het, het sy vinnig geantwoord:  Nee, ons is darem nog nie 
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dáár nie.  Annet het erken dat sy soms bietjie mislik met die swart leerders is, terwyl Werner 

vertel het van die spul (swart dogters) wat vir hom hulle naeltjieringe gewys het en wat hy 

daarna uitmekaar gevloek het.  Gerhard het onder meer melding gemaak van die tuin-‘boy’ 

en het op ’n stadium vir een van die werkers ‘suka wena!’ geskree. 

 

Sy Afrikaans-onderwyseres het bevestig dat Gerhard dikwels rassisties teenoor sy swart 

portuurgroep in die klas optree (die wit leerders is daar in die meerderheid, aangesien slegs 

enkele bruin leerders ook Afrikaans Eerste Taal neem): 

Hy’s baie uitgesproke ... veral met die ander ... met van die outjies ... die kleurlinge 
wat ook in die klas is.  Hulle kan mekaar ook ... jy weet, verkeerd opvryf.  Daar’s drie 
swart seuntjies wat ook saam met hulle Afrikaans het en ... hulle het nogal konflik met 
mekaar ...  En as ... sê nou as ... ’n swart kind in die klas inkom, dan sal hulle 
partykeer sommer ... lelike aanmerkings maak.  So, daar is maar ’n rassistiese ding 
daar.  

 
Die deelnemers het egter aangedui dat húlle dikwels die slagoffers van rassisme is. 

 

iii. Omgekeerde rassisme 

 
Die meeste deelnemers het die houding dat hulle benadeel word, veral omdat (soos reeds 

vermeld) hulle onderrig nie in hul moedertaal geskied nie.  Annet en Charlene was egter ook 

van mening dat die swart kinders lelik is met hulle en hulle sal met jou baklei en als en dan’t 

jy nie eers eintlik iets ergs gedoen aan hulle nie.  Wanneer daar ’n meningsverskil tussen 

haar en van die swart leerders is, het dit geblyk dat Rika dit aan die feit dat sy wit is, toeskryf.  

Al die deelnemers was van mening dat sommige swart onderwysers rassisties is.  Rika het 

byvoorbeeld in hierdie verband opgemerk: 

Soos verlede jaar ... ons het Rekenaarteorie geskryf en al ons kinders was saam in ’n 
klas ... en toe ons klaar geskryf het ... en baie ... baie van ons het opgestaan, maar 
die klok het nog nie gelui nie ...  En toe ons weer sien, toe vra die juffrou vir ons:  
“Why is only the white children standing?”  En dit is ... dis bietjie ... dit was nie reg 
gewees nie ... want ‘n onderwyser is veronderstel om ’n voorbeeld te stel en as sy ’n 
voorbeeld stel ... só voorbeeld ... hoe gaan die leerders dan nie teenoor ons optree 
nie!  
 

Gerhard was ook van mening dat die wit kinders soms onregverdig behandel word: 

Ja ... dié wat hulle party van die kinders voortrek ... soos ... baie van die swart kinders 
... trek die swart menere voor.  Hulle dink nou hulle is nou ‘God’s gift to the school’ en 
... hulle is nou die beste leerders hierso.   
 

Ten spyte hiervan, blyk die superieure beskouing van witheid (as deel van ’n rassistiese 

lewensbeskouing) steeds die deelnemers se belewenis van omgekeerde rassisme te 

oorskadu.  Laasgenoemde hou direk verband met die wit individu se identiteits-
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onderhandeling.  Die wyse waarop die deelnemers in Hoërskool A poog (en daarin slaag) om 

hulle eie identiteit as wit, Afrikaanssprekende individue te behou, word vervolgens 

ondersoek. 

 

6.3.1.4   Onderhandeling van wit identiteit binne ’n swart skoolkonteks 
i. Sterk ras-etniese identiteit van die deelnemers 

 

Dit het baie duidelik geblyk dat die deelnemers, ten spyte daarvan dat hulle in ’n swart, 

Engelse skoolkonteks funksioneer, steeds baie trots op hulle eie taal, kultuur en godsdiens is 

en voorgenoemde as kernkomponente van hulle identiteit beskou.  Die deelnemers het ook 

almal aangedui dat hulle geen probleme ondervind om hul eie identiteit te onderhandel nie.  

Hulle het onder meer opgemerk dat hul dankbaar is dat daar nog met gebed geopen en 

afgesluit word.  Die deelnemers het ook aangedui dat hulle probeer om (hulle) taal op te lig 

... al is dit so moeilik (Annet): 

Ons het ‘n ATKV-groep begin en hulle neem soos ... deel ... aan Afrikaanse 
kompetisies ... waar jy gedigte kan skryf of ’n praatjie kan voorsê ... dan voel dit ook 
vir ons ... as hulle vir ons sertifikate en goed voor in die saal ... as ons nou sertifikate 
op die verhoog kry ... dan voel dit ons het Afrikaans trots gemaak omdat ons 
sertifikate kry vir dit wat ons vir Afrikaans doen ... (Charlene).   

 

Volgens Annet is sy definitief steeds ’n trotse wit Afrikaner en Charlene het ook aangedui dat 

dit nie vir haar moeilik is om (haar) identiteit te behou nie.  Soos Annet en Charlene, het Rika 

ook aangedui dat sy steeds trots op haarself is.  Dit is ook met Bennie die geval, seker maar 

omdat ek so grootgeword het ... dis my kultuur om Afrikaans te praat ... so dit ... dit doen nie 

eintlik iets aan my omdat dit ’n Engelse skool is en dit nie.  Ek gaan maar net aan soos altyd 

... soos ek altyd is.  Gerhard het die behoefte uitgespreek om die wittes se kultuur omhoog te 

hou en Afrikaans en sulke goeters in die skool in te bring, maar aangedui dat al gebeur dit 

nie ... ons almal is wit as dit by ons kultuur kom ...  Vir hóm blyk ’n sterk wit rasidentiteit egter 

sinoniem met swart onderdrukking te wees: 

Ek is net bly dat die ander kinders ... soos die swartes ... van hulle ... hulle respekteer 
dit ook ...  Hulle weet ekke hou van my kultuur en ... party ... party van hulle noem my 
sommer “baas” en sulke goeters, maar ...  Dis hoe ek myself maar voorgestel het, 
maar hulle vat dit as ’n grap.  En dit is wat ek ‘like’.  As ek nou in ’n wit skool was en 
ek sê nou vir die kinders “noem my baas”, dan dink hulle nou weer ek’s ’n rassis en 
ek hou my sterk ... en dis net nie vir my lekker dan nie.   
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ii. Vrees vir swart leerders se (ekonomiese) vooruitgang en die behoefte om van 

“swartheid” te ontsnap 

 

Vier van die deelnemers het aangedui dat die swart leerders altyd beter probeer wees as ons 

(Annet):  Hulle probeer baie kompeteer met ons (Rika) ... kleredrag, selfone ... skoolwerk 

(Gerhard).  Hulle moet altyd beter goed as ons hê (Charlene). Dit het ook geblyk dat die 

meeste deelnemers dit oorweeg om die land te verlaat wanneer hulle uit die skool is.  

Gerhard het die volgende insident beskryf: 

Soos hierdie swart meisie sit nou ook detensie ...   En nou die laaste periode moet 
ons papiere optel ...  En nou loop ons daarso en ek weet nie waarvan het ons gepraat 
nie ...  Ek sê toe:  “Oh I love this country!” (sarkasties in ’n swart aksent).  Toe sê sy 
“but” ... maar dis nie ons land nie … dis húlle land ... húlle regeer die land.  Toe praat 
sy my stil ... ek weet dis die waarheid wat sy praat.  Dis hoekom ek nie kan wag om 
uit die skool uit te gaan nie ... om uit hierdie land te kom.  

 
Dit het egter geblyk dat hierdie gevoel van meerderwaardigheid teenoor die swart leerders 

(by die meeste deelnemers) met minderwaardigheidsgevoelens teenoor ander wit leerders in 

wit skole gepaard gaan.   

 

iii. Minderwaardigheidsgevoelens teenoor hul wit portuurgroep in wit skole 

 
Annet, Charlene, Rika en Werner het aangedui dat hulle in hul vorige (wit) skole 

geviktimiseer is (soos reeds by die agtergrond van elkeen vermeld).  Alhoewel dit geblyk het 

dat Annet en Charlene steeds soms gespot word (veral deur die seuns), het hulle, soos Rika 

en Werner, aangedui dat hulle meer aanvaar word in hierdie skool.  Dit het egter geblyk dat 

hulle minderwaardig teenoor ander wit leerders in wit skole voel en makliker in Hoërskool A 

aanvaar word, byvoorbeeld: 

Ons was laasweek ... ’n groep wit kinders ... toe was ons Hoërskool X toe vir ’n 
opvoering ... van ’n boek wat ons doen, so dit was ... eintlik lekker gewees om bietjie 
by die ander skool ... bietjie saam met die ander wit kinders te wees, maar ... dan 
besef jy eintlik hoe jy ... hoe jy in hierdie skool is, hoe jou gedrag is ... teenoor húlle 
wit kinders s’n.  Die meisies kyk ons so op en af ... hulle kan ons nie eers groet nie ... 
en ... ons groet almal, ons is vriendelik en ons het gehelp met die goeters wat hulle 
op die verhoog gedra het en alles ... want hulle het houdings partykeer ... omdat jy 
minder is in ’n ander skool ... dan dink hulle hulle is beter as jy omdat hulle in ’n wit 
skool is (Annet).   
 
Ek het baie ongemaklik gevoel daarso tussen die ander kinders (by die opvoering) ...  
Ek weet nie hoekom nie ... dis net asof hulle baie hoogmoedig is ... of ... ek weet nie, 
die atmosfeer is net nie vir my lekker nie ...  En hierso ... is dit lekker gemaklik ... en 
hier’s nie enige snobisme nie ... en ek kom eintlik met almal goed oor die weg ... Ek 
weet nie, dis vir my eintlik ironies dat ek beter aanpas in ’n skool waar ek deel is van 
die minderheidsgroep, as waar ek in ’n skool is waar almal Afrikaans praat.  Maar ek 
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dink somtyds is Afrikaanse mense baie katterig en vyandig teenoor mekaar ... as wat 
ons is ... teenoor ander mense ... (Rika). 
 
Ek voel net nie of ek in een van daai (wit) skole hoort nie ... of hulle my aanvaar nie 
(Charlene). 
 
Hulle kultuur is te hoog vir my standaard.  Hoe sal ek sê ... hulle wil te veel doen.   En 
... ek wil net nie deelneem daaraan nie.  Hulle dink hulle is die beste en uh ... ek hou 
nie van kompetisie en sulke goed nie (Gerhard).   
 
Hier spot hulle my nie eintlik nie (Werner). 

 
Die temas wat uit die semi-gestruktureerde onderhoude met die deelnemers en onderwysers 

van Hoërskool A na vore getree het, kan in tabel 6.12 opgesom word: 

 

Tabel 6.12  Betekenistabel:  Algemene temas – Hoërskool A (swart skoolkonteks) 
Temas Annet Char-

lene 
Rika Bennie Ger-

hard 
Werner Onder-

wysers
Die skoolkonteks        
Negatiewe belewenis van 
skool 

****25    **   

Positiewe belewenis van skool  * ** * *   
Positiewe belewenis van die 
hoof en/of onderwysers 

** * ***  * *  

Taalprobleme ******* ***** ******* *** ********  ** 
Voel hulle word onregverdig 
behandel/onvergenoegdheid 

**** ** ****  *******   

Kultuurverskille  * ****  *   
Gebrekkige akkommodasie 
van die wit kultuur 

* * * * * * * 

Portuurgroepverhoudings        
Samehorigheid van die wit 
leerders 

** ** ** * ** * **** 

Rassisme (wit teenoor swart) **  ***  ****** * ***** 
Omgekeerde rassisme (swart 
teenoor wit) 

* ** ***  ** *  

Identiteitsonderhandeling        
Sterk wit ras-etniese identiteit 
(insluitende trots vir eie taal 
en kultuur) 

** **** ** ** **** *  

Superieure beskouing van 
witheid 

**** * ***  ***   

Vrees vir swart vooruitgang * * *  *   
Behoefte om van “swartheid” 
te ontsnap 

* * *  * *  

Minderwaardigheidsgevoelens 
teenoor wit leerders in wit 
skole 

* * *  * * ** 

                                                 
25  Die asterikse (*) dui telkens op die aantal kere wat die betrokke tema uit die fokusgroep- en individuele 
onderhoudvoering na vore getree het. 

 
 
 



 171

6.3.1.5   Die verband tussen EI en wit deelnemers se aanpassing en funksionering in    
              ’n swart skoolkonteks  
 
Die verband tussen die wit deelnemers se EI en hul aanpassing en funksionering in 

Hoërskool A gaan vervolgens ondersoek word.  Elke deelnemer se EI-profiel (soos deur die 

EQ-i:YV gemeet) en akademiese verslag gaan kortliks voorsien word, waarna die 

kwalitatiewe data bespreek gaan word.  Laasgenoemde gaan in die temas soos deur Bar-On 

voorgestel, gegroepeer word.  Gevolgtrekkings en afleidings rakende ooreenkomste en 

verskille tussen die kwantitatiewe en kwalitatiewe data gaan, soos reeds vermeld, in hoofstuk 

7 gemaak word. 

 

i. Leerder A:  Annet 

 

Annet se EI-profiel sien soos volg daar uit: 

EI-komponent Telling 

Intrapersoonlik 105 

Interpersoonlik 120 

Streshantering  97 

Aanpasbaarheid  94 

Algemene Gemoedstoestand 117 

Totale EK 106 

 
Annet (graad 12) se akademiese rekord vir die Eerste Kwartaal (2009) sien soos volg daar 

uit: 

Vak Gemiddeld Graadgemiddeld 

Afrikaans Amptelike Huistaal 60 66 

Engels Eerste Addisionele Taal 73 62 

Lewensoriëntering 63 63 

Wiskundige Geletterdheid 36 45 

Lewenswetenskappe 50 52 

Rekenaartoepassingstegnologie 71 69 

Toerisme 61 52 

Gemiddeld 59 (Slaag)  

Debietpunte 0  

Dae afwesig 0  
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Die belangrikste temas wat met Annet se EI verband hou en wat moontlik haar aanpassing 

en funksionering in Hoërskool A beïnvloed, word vervolgens bespreek: 

 

• Bespreking:  Annet 

 

Annet het voorgekom as ’n lewenslustige jong dame wat graag gesels.  Sy het baie gemaklik 

aan die fokusgroep- en individuele onderhoude deelgeneem en het die feit dat sy maklik met 

mense kan kommunikeer as haar beste eienskap geïdentifiseer.  Annet het aangedui dat 

haar vriendinne vir haar baie belangrik is en dit het geblyk of sy empaties teenoor hulle kan 

optree: 

Altyd as my vriendin nou hartseer is, dan sê ek vir haar ... “kom vertel my wat’s fout” 
en dan probeer ek haar troos en ... as sy my vertel, dan probeer ek raad gee ... dat sy 
beter verstáán ... hoekom dit met haar gebeur het, of ... wat kan sy doen om dit beter 
te maak en ... ek gee partykeer raad ook vir hulle ... 

 

Sy het haarself as ’n eerlike persoon beskryf en gemeld dat hiérdie eienskap al dikwels tot 

verwerping deur haar portuurgroep gelei het en steeds konflik tussen haar en sommige wit 

leerders veroorsaak (volgens Annet kom sy nogals goed met die swart leerders oor die weg, 

maar – soos vroeër vermeld – was dit duidelik dat sy nie enige swart vriende het nie):  

In die laerskool ... ek het altyd hulle in die moeilikheid gebring.  As hulle aanjaag ... 
dan’t ek vir die juffrou gaan sê!  Dan’t hulle kwaad geraak ... so ek het nie eintlik 
ingepas nie ... 
 
Ek vertel altyd die waarheid ... ek is eerlik ... en as ... as hulle iets verkeerd doen, dan 
vertel ek ... want ek’s so grootgemaak deur my ma ...  En hulle kan dit nie hanteer 
omdat ek so is nie, dan raak hulle kwaad en ... dan bring hulle my ook in die 
moeilikheid, of skree op my, of skel my ...  Ja ... maar ek het ... deur die jare het ek 
nou geleer om vir myself op te staan.  Maar soos vandag was dit ook nou weer een 
van dáái dae ... wat een van die kinders my geterg het ... dat ek “mislik” is ... maar hy 
is ook partykeer mislik.   

 
Hulle sê ... ja, ek’s ’n slegte persoon omdat ek altyd opstaan en ... want hulle maak 
my seer en ek huil ... omdat ek ’n sagte persoonlikheid het ... dan huil ek partykeer en 
... dan lág die ander kinders vir my, want húlle sê mý sleg ... voor die ander kinders ...  
Dit bring my partykeer onder... 

 
Ek voel dis verkeerd om te lieg ... en al daai goeters, so ... ek probeer maar ... altyd 
die waarheid vertel.  Ek weet ... die kinders gaan my probeer ónder druk ... omdat ek 
altyd die waarheid ... en opstaan vir dit wat rég is ... en hulle probeer my onderkry ... 
dan ... gaan ek maar net aan ... 
 

Volgens Annet is sy en haar twee vriendinne (Zelda en Charlene) nie (meer) deel van die wit 

groep nie: 
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Ons is die ... wat ‘unpopular’ is volgens hulle ... omdat ons nie rook ... rondslaap en 
daai goeters nie, want ons “pas nie in nie” ... volgens hulle ...  En omdat ons altyd 
gaan moeilikheid maak ... vir húlle ...   

 

Dit het egter voorgekom asof haar eerlikheid nie die enigste rede is waarom sy deur haar 

portuurgroep geviktimiseer en verwerp word nie.  Sy het byvoorbeeld aangedui dat sy in 

graad 9 haar hare laat groei het omdat sy gevoel het sy pas nie in met haar kort hare nie.  

Volgens Annet spot die kinders haar ook partykeer oor my moesie wat ek het hierso by my 

neus ...  Soos die een seun wat ek baie kwaad geraak het vanoggend voor ... dan spot hy 

my “ja, ‘push’ the button!” of hulle noem my “Mole-Annie” ...   

 

Volgens Annet kom sy nogal goed met haar onderwysers oor die weg.  Sommige 

onderwysers het haar egter as iemand met ’n willetjie van haar eie beskryf wat nogal 

tantrums kan gooi: 

Sy gee nie om met wié sy praat nie ...  Ja, want sy sal my aanval oor enige iets ... as 
dit nie volgens haar is nie.  Sy maak my baie kwaad!  En dit kán wees omdat haar ma 
op die beheerliggaam is dat sy nou dink ons moet bang wees of iets.   
 

Dit het inderdaad geblyk dat sy die feit dat haar moeder op die beheerliggaam van die skool 

dien, tot haar voordeel gebruik (tot groot frustrasie van die onderwysers): 

Ons verstaan partykeer mekaar en partykeer is daar ... partykeer verstaan ons nie so 
lekker mekaar nie ... want dan verstaan ek nie die wérk nie.  Dan sê ek nou vir my ma 
“Ma, ek verstaan nie ...” en dan vertel my ma die onderwysers dat ek nie verstaan nie 
...  En dan’s die onderwysers nie juis ‘happy’ met my nie.  

 
Alhoewel dit voorgekom het of Annet baie moeilikheid vir haar onderwysers en portuurgroep 

maak, het sy haarself as ’n ‘people’s pleaser’ beskryf wat eerder konflik probeer vermy.  Sy 

het erken dat sy baie kwaad word wanneer sy geviktimiseer word en as ek verskriklik kwaad 

raak ... dan begin ek huil.  Dit het geblyk dat dit vir haar moeilik is om teen hierdie betrokke 

individue op te staan:   

Ek kan dit nie hanteer as iemand met my baklei en ek kan nie iets terugsê nie ...  
Hulle druk my ondertoe, maar dan raak ék so kwaad van woede ... dan begin ek huil.  
Dan dink hulle nou ... ek is nie normaal of iets nie, maar ek wil nie ’n persoon slaan of 
iets nie, want ek is nie só nie.  Ek hou nie daarvan om iemand te slaan nie ... so dan 
begin ek maar huil as ek te kwaad raak. 

 

Volgens Annet het sy egter met die tyd geleer om dit te hanteer ...  Deesdae word ek nie 

meer baie so kwaad nie, want ek steur partykeer my nie meer aan wat die kinders vir my sê 

nie ...  Ek lag maar saam!  Hulle spot my partykeer ... dan lag ek maar saam ...  Annet het 

gemeld dat sy wel die vrymoedigheid het om haar emosies met haar moeder en twee 

vriendinne  te deel:   
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As ek nou met my ma praat ... sy motiveer my altyd en my vriendinne ken my só goed 
... as ek by die skool kom en daar’s iets fout ... dan vertel ek hulle dadelik.   

 

Ten spyte van die verwerping en viktimisering wat Annet by die skool verduur, het sy 

haarself steeds as ‘n báie optimistiese en ‘happy’ persoon beskryf wat sommer net begin lag.  

Dan sal ek ander mense ook probeer motiveer ... dat hulle ook vriendelik is ...  Dit het geblyk 

dat sy soms van hierdie optimisme en humor gebruik maak om van die realiteit te ontvlug en 

probleme te hanteer:   

Ék is partykeer nog ... soos ’n laerskoolkind.  Soos ek is partykeer nog ... soos ’n kléin 
kind wat ... hoe sal ek sê ... ‘sweeties’ wil eet ... of daai speelgoed ... daai speelgoed 
wat die kleintjies wil doen ...  Dan sal die mense my net so snaaks aankyk en sê ... 
hoor hier ek moet groot word ...  Maar dan sê ek vir hulle ... maar dis die persoon wat 
ek is ...  Ek voel ek wil nog soos ’n kind lewe ...  Ek weet daar’s al daai goeters soos 
my skool en alles, maar ... wanneer ek my eie tyd het, dan ... gaan ek nog partykeer 
soos ’n kind aan en ... doen simpel goeters, maar ... ja.  Ek voel net partykeer ... die 
mense is so kwáád en ... as hulle stres en goeters ... as hulle kla by die huis ... dat dit 
hulle afbring ...  En dis nie wat jy moet doen nie ... jy moet probeer ’n goeie ding 
daaruit maak ... lag ... en die probleem oor ... verby laat gaan ... 

 
Volgens Annet probeer sy gewoonlik aan iets anders dink wanneer sy ’n probleem het en 

wanneer dit nie weggaan nie, sal sy met iemand praat wat sy vertrou en ’n oplossing probeer 

vind. 

 

Die EI-temas wat op Annet betrekking het, kan in tabel 6.13 opgesom word: 

 

Tabel 6.13  Opsomming van EI-temas:  Annet 

Temas Fokus-
groepe 

Onder-
houd(e):  

Individueel 

Onderhou-
de: Onder-

wysers 

Observasie
& 

Refleksie 
INTRAPERSOONLIK  

Kommunikeer 
denke/oortuigings/behoeftes 

* ***** * ** 

Kommunikeer emosies (aan 
geselekteerde individue) 

 **   

Ontkenning/onderdrukking 
van emosies 

 ***   

INTERPERSOONLIK 
Goeie 
kommunikasievaardighede 

* * * * 

Empatie * **  * 
Toereikende verhoudings 
(met intieme vriende) 

* **** * * 

Viktimisering/verwerping 
(deur wit portuurgroep) 

 *******   

Ongewild (by onderwysers) 
 

  ** * 
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STRESHANTERING 
Woede weens viktimisasie  ****   
Lae impulsbeheer  ****   
Verbetering in streshantering 
en emosionele beheer 

 ***   

Vermyding van konflik  **   
AANPASBAARHEID 

Onbuigsaamheid  * ***  
Ontkenning/ontvlugting as 
strategie vir probleem-
oplossing 

 **  * 

ALGEMENE GEMOEDSTOESTAND 
Geluk  *  * 
Optimisme  *  * 
Minderwaardigheids- 
gevoelens 

 **  * 

Ontevredenheid met die skool * *   
 
 
ii. Leerder B:  Charlene 

 

Charlene se EI-profiel sien soos volg daar uit: 

 

EI-komponent Telling

Intrapersoonlik  98 

Interpersoonlik  93 

Streshantering  95 

Aanpasbaarheid 119 

Algemene Gemoedstoestand 110 

Totale EK 104 

 
Charlene (graad 10) se akademiese rekord vir die Eerste Kwartaal (2009) sien soos volg 

daar uit: 

 

Vak Gemiddeld Graadgemiddeld 

Afrikaans Amptelike Huistaal 51 46 

Engels Eerste Addisionele Taal 46 40 

Lewensoriëntering 75 53 

Wiskundige Geletterdheid 28 51 

Geskiedenis 27 38 

Verbruikerstudies 40 46 
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Toerisme 44 40 

Gemiddeld 44 (Druip)  

Dissiplinêre punt -10  

Dae afwesig 2  

 

• Bespreking:  Charlene 

 

Charlene het voorgekom as ‘n baie vriendelike persoon wat gemaklik kommunikeer.  Sy het 

haarself as ‘n baie netjiese persoon beskryf wat hard werk in skool, maar nie baie meng nie.  

Sy het gemeld dat sy twee vriendinne in graad 12 (Annet en Zelda) het met wie sy ’n baie 

goeie verhouding het en met wie sy (behalwe vir haar moeder) haar emosies kan deel:   

Ek sal gewoonlik by hulle staan ...  Hulle sal gewoonlik met my praat en ek sal hulle 
gewoonlik advies gee, of so ...  As ek sien my vriendin of goed is ongelukkig ... sy sal 
met my praat ... of as ék ongelukkig is of so, sal ek met haar praat …  Sy sal my 
bystaan en als ... 

 
 
Volgens Charlene is dit partykeer moeilik in die skool omdat die kinders (haar) partykeer spot 

... die kinders is partykeer lelik en als ...  Dit het geblyk dat sy veral deur die wit seuns in haar 

Afrikaans-klas geviktimiseer word en dat sy, soos Annet, sukkel om die emosies wat 

daardeur veroorsaak word aan die betrokke individue te kommunikeer (dit maak my 

gevoelens seer en dan weet ek nie hoe om dit vir hulle te sê nie).  Dit het geblyk dat sy as 

gevolg hiervan  

gewoonlik alleen by ’n tafel (sit) ... en ek werk, terwyl die ander nou sit en gesels en 
als, maar ... ja, dit is maar hoe ek is.  Maar gewoonlik as ek ‘help’ (hulp) nodig het of 
so ... dan ... of as die meisies ‘help’ nodig het met iets ... dan kom hulle ... dan help ek 
hulle gou ... of as ek weer ‘help’ of iets nodig het ...   

 

Volgens Charlene kom sy baie goed met haar onderwysers oor die weg.  Laasgenoemde het 

ook aangedui dat hulle geen probleme met haar het nie.  Haar onderwysers het haar verder  

as baie stil en ’n alleenloper beskryf: 

Sy sal voor in my klas by my tafel kom sit ...  Dan sit sy saam met die klomp wat ek 
eintlik daar sit wat stout is ...  Sy sit nie saam met die ander wit kinders nie.  En sy 
praat ook nie met die swart kinders nie ...   

 

Volgens hulle werk sy baie hard, maar hulle is van mening dat sy nie regtig die vermoë het 

om te presteer nie. 
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Charlene het erken dat die viktimisering haar baie kwaad maak, maar dat sy nie hiérdie 

emosies rêrig op iemand anders sal uithaal nie.  Ek sal eerder om die blok loop en gaan dink 

... hóékom het ek kwaad geword ... was dit nódig om kwaad te word ... Sy het aangedui dat 

sy dieselfde benadering volg wanneer sy ’n probleem het:   As ek ’n probleem het miskien, 

dan gaan ek net vir ’n stappie ... dan gaan ek bietjie parkie toe, dan gaan sit ek op die ‘swing’ 

... en dan dink ek oor my probleem ... en vind ’n oplossing.  Volgens Charlene is dit partykeer 

moeilik om oplossings vir (haar) probleme te kry ... maar (sy) doen dit wel op een of ander 

manier.  Sy het aangedui dat as sy nie weet hoe om ’n probleem op te los nie, vra (sy haar) 

ma of Zelda of Annet om (haar) te help.  Ek dink altyd ... dat ek nie ophou moet probeer ... as 

daar ’n probleem is, moet ek nie net gaan lê nie.  Ek dink ek moet opstaan en aangaan ... 

 

Volgens Charlene help die feit dat sy stres goed hanteer: 

Uhm ... ek sal nie rêrig iets ... as ek stres ... benoud raak of so iets nie.  Ek kan stres 
nogal rêrig baie goed hanteer.  So ja, ek hoef nie rêrig te ‘worry’ daaroor nie ... want 
... dis nie rêrig vir my ’n bekommernis nie ... As ek stres, dan haal ek asem ... of ek sê 
vir myself … “kalmeer” … of ek luister na ‘n liedjie … sagte, klassieke musiek en dan 
... ja, dan’s ek weer reg.  Maar ek sal nie sê ek stres rêrig nie.   

 

Charlene het ook aangedui dat dit haar help om die probleme by die huis te hanteer.  Dit het 

byvoorbeeld geblyk dat sy nie altyd tyd kry om haar huiswerk te doen nie, maar nietemin ’n 

plan maak om dit te voltooi en dat sy probeer kalm bly om ook haar broer met sý huiswerk te 

help: 

Partykeer is my boetie moeilik en so aan ... en dan’s dit moeilik vir my om my 
huiswerk te doen en als, want ... my boetie sit elke dag voor die TV ... en in die aande 
dan kom hy met huiswerk, maar as ek ... as ek by die huis kom, dan maak ek vínnig 
die huis skoon ...  Ek sorg dat as my ma by die huis kom, dat sy ’n lekker bord kos het 
en als ... en dan doen ek my huiswerk ...   Maar ... dan ... in die aande as ek my ma 
vra “hoor hier, help my net gou-gou hier” en so ... dan word daar met my geraas ... of 
so.  Maar as my boetie ... my boetie lê elke dag voor die TV en so ...  En as hy dan in 
die aande ... as ek hom in die middae wil help, dan sê hy vir my hy het nie huiswerk 
nie ...  En as hy nou in die aand kom met sy huiswerk en so, dan kry hy nie raas nie 
en dan word hy gehelp, maar dan word ék mee geraas ...  So, ek leer gewoonlik in 
die aande, of ... as ek die middag moet skryf, dan leer ek nog deur die dag ... van die 
oggend ... en deur die pouses en so ... dan leer ek nog, so ...  Maar dis ‘actually’ nou 
bietjie moeilik om te leer ... vir my ... so ja ... omrede ek juis bietjie probleme het by 
die huis ...  Maar ... ek kry ... ek kry darem geleer, so ja ... 
 

Ten spyte van Charlene se huislike omstandighede, moeilike kinderlewe (sien 6.3.1.1) en die 

viktimisering wat sy in die skool ervaar, het dit steeds geblyk dat sy ’n optimistiese persoon 

met ’n positiewe toekomsverwagting is.  Sy het byvoorbeeld aangedui dat sy gelukkig (is) 

hier by my vriende en by my skool en alhoewel haar beste vriendinne die skool aan die einde 

van die jaar verlaat, sal ék nie uitgaan nie: 
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Ek sal hier bly ter wille van my toekoms ... omdat ek iets wil wórd ... Uhm ... om 
verder in die lewe te gaan en ... om my skoolloopbaan klaar te maak, is vir my ’n 
groot prestasie, so dit maak my ...  Om elke dag op te staan en te weet ... jy doen ... 
jy doen iets om verder te gaan ... en jy gee nooit op nie ...  Dit gee jou die moed om 
elke oggend ...  Ek is blý en so aan ... ek sal vandag weer iets nuuts leer ... of ... ek 
sal nou miskien weer iets ontdék ... wat ... ja ...  Ek is ’n baie ‘happy’ persoon ... 
 

Behalwe vir ’n positiewe toekomsverwagting en haar tevredenheid met die skoolkonteks het 

dit verder geblyk dat Charlene ook tevrede met haarself is: 

Ek is ‘okay’ met myself ... ek is ‘happy’ met myself ... ek ‘like’ myself net soos ek is.  
Ek dink … ‘okay’ … al die ... die ander kan miskien sê ek is lelik …  Maar ek dink die 
Here het my gemaak, die manier hoe ek is …  Ek dink ek is mooi ... ek is ... die Here 
het my mooi gemaak ... in my eie beeld lyk ek vir my mooi ... ek dink ek is nogals ... 
ek het ’n goeie persoonlikheid ...  

 
Die EI-temas wat op Charlene betrekking het, kan in tabel 6.14 opgesom word: 

 

Tabel 6.14   Opsomming van EI-temas:  Charlene 

Temas Fokus-
groepe 

Onder-
houd(e):  

Individueel 

Onderhou-
de: Onder-

wysers 

Observasie/
Refleksie 

INTRAPERSOONLIK  
Kommunikeer emosies (aan 
geselekteerde individue) 

 **  * 

Sukkel om emosies (m.b.t. 
viktimisering) te kommuni-
keer  

 *   

INTERPERSOONLIK 
Toereikende verhoudings 
(met intieme vriende) 

 ***** *  

Toereikende verhoudings 
(onderwysers) 

 ** *  

Empatie  ***   
Sosiale isolasie  * *******  
Viktimisering/verwerping 
deur portuurgroep 

*** ***** * * 

STRESHANTERING 
Effektiewe streshantering  *   
Effektiewe emosionele 
beheer 

 ***   

AANPASBAARHEID 
Effektiewe 
probleemoplossing 

 ****   

ALGEMENE GEMOEDSTOESTAND 
Vasberadenheid/ 
Pligsgetrouheid 

 ** ** * 

Positiewe  **  * 
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toekomsverwagting 
Selftevredenheid26  ***   
Tevredenheid met die skool  ***   
Geluk  ***  * 
Optimisme  ***  *** 
 

iii. Leerder C:  Rika 

 

Rika se EI-profiel sien soos volg daar uit: 

 

EI-komponent Telling 

Intrapersoonlik  98 

Interpersoonlik  93 

Streshantering  65 

Aanpasbaarheid  82  

Algemene Gemoedstoestand  97 

Totale EK  77 

 
Rika (graad 12) se akademiese rekord vir die Eerste Kwartaal (2009) sien soos volg daar uit: 

 

Vak Gemiddeld Graadgemiddeld 

Afrikaans Amptelike Huistaal 83 66 

Engels Amptelike Huistaal 76 61 

Lewensoriëntering 56 63 

Wiskunde 48 42 

Rekenaartoepassingstegnologie 88 69 

Rekeningkunde 60 44 

Besigheidstudies 74 54 

Gemiddeld 69 (Slaag)  

Dissiplinêre punt 0  

Dae afwesig 2  

 

 

                                                 
26 Dit mag dalk vir die leser verwarrend wees waarom “selftevredenheid” nie onder die tema “Intrapersoonlik” 
geplaas is nie, aangesien “selfagting” as deel van Bar-On se model juis onder “Intrapersoonlik” gerangskik word.  
Nadat ek egter die EQ-i:YV intensief bestudeer het, het ek opgelet dat al die items op die vraelys wat met ’n 
individu se tevredenheid met haar fisiese voorkoms te make het, onder die tema “Algemene Gemoedstoestand” 
gerangskik is.  Derhalwe word dit in hierdie studie ook dienooreenkomstig gesorteer. 
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• Bespreking:  Rika 

 

Rika het voorgekom as ’n besonder vriendelike jong dame wat baie gemaklik in die 

fokusgroep- en individuele onderhoude gekommunikeer het.  Sy het baie gespanne tydens 

die individuele onderhoud voorgekom en dit aan eksamenstres toegeskryf.   

 

Volgens Rika kom sy redelik goed oor die weg met al die kinders hierso ...  Tussen die 

Afrikaanse kinders en die ander kinders ook, voel dit of almal my redelik aanvaar.  Hier’s 

niemand wat afknouerig is of lelik is met my nie.  Soos reeds vermeld het sy aangedui dat sy 

nie swart vriénde as sodanig het nie, maar:   

Ons praat ook nou nie báie nie, maar ... ons is beskaafd met mekaar.  Ons is 
vriendelik met mekaar.  Ons sal mekaar help as daar ... soos byvoorbeeld ... daar 
was nou die dag wat ons hoofmeisie my gevra het of ek haar nie sal help om haar 
Engelse toespraak in Afrikaans te vertaal nie ...  So, ek kom redelik goed met almal 
hierso oor die weg.  Daar was ... daar was nog nooit rêrig enige konflik gewees met 
die ander kinders nie ... 
 

Volgens Rika én haar onderwysers kom sy goed met hulle oor die weg, aangesien sy altyd 

haar werk doen ...  Soos ’n ander onderwyser dit gestel het:  Daar’s geen probleem nie, want 

sy probeer almal ‘please’.  Ek dink nie daar’s enige iemand wat al oor haar ge-‘moan’ het nie.  

Rika se onderwysers het haar verder as baie slim beskryf, maar hulle het ook aangedui dat 

sy ook baie hard werk.  Volgens een van haar onderwysers plaas sy baie druk op haarself 

omdat sy beurse nodig het en Rika het erken dat dit een van die redes is waarom (sy) so 

baie stres. 

 

Rika het aangedui dat sy geweet het dat sy ’n lae telling op die subskaal, Streshantering, sou 

behaal het:  My streshantering is ... só op die kop dat ek ... ek weet nie ... ek raak báie vinnig 

senuweeagtig.  Ek ... stres my gewoonlik oor ’n mik vir die geringste ...  Volgens Rika raak sy 

óf hiperaktief óf baie stil wanneer sy stres:  En ... as ek stil word ... dan trek ek my heeltemal 

van almal af weg ... en my eerste gedagte is om die vlaktes in te hol!  Dit het geblyk dat Rika 

hierdie vermydingsgedrag ook dikwels gedurende probleemoplossing toon, aangesien sy 

eers probeer om die probleem te vermy en as dit régtig nie weggaan nie, sal (sy) ’n 

oplossing soek deur die voor- en nadele teen mekaar op te weeg of hulp te vra.   

   

Dit het geblyk dat dit soms vir Rika moeilik is om haar emosies te kommunikeer omdat sy 

bang is dat dit onnodig konflik gaan veroorsaak: 

Met dié soos ek en my een vriendin ...  Dis waar ek gewoonlik in die meeste konflik 
was, so ...  En ek weet sy en ek is albei baie kort van draad, nie een van ons het ’n 
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baie goeie humeur nie.  So, om die vrede te bewaar, bly ek maar partykeer stil ... dan 
wees ek die minste ... en sê eerder niks nie ... 

 
Dit het egter geblyk dat die onderdrukking van haar emosies soms tot emosionele 

uitbarstings lei en Rika het juis haar humeur geïdentifiseer as dié eienskap van haarself 

waarvan sy die minste hou:   

Die rede waarom ek ... baie mense is partykeer ... hoe sal ek sê ... wat hulle ... nie 
rêrig misbrúik nie ... maar wat hulle baie maklik oor my loop.  En ek dink dit is dalk 
daai ... omdat ek te maklik stilbly oor hoe ek voel ...  Maar as ek eers begin baklei, 
dan kom alles uit.  Ek sal kan opkrop tot op ’n punt ... maar as dit bars, dan kom alles 
uit wat my pla ...   
 
Partykeer sal dit (haar humeur) die beste van my kry, soos ... wanneer ek ... 
rêrigwaar die dag uitbars en ek ... raak vreeslik ...  As ek nou baie gespanne raak ... 
en ek bárs ... dan’s dit gewoonlik ’n groot ‘commotion’ ... dan maak ek gewoonlik baie 
mense se gevoelens seer.  Nie baie mense nie, maar ... alhoewel ek dit nie bedoel 
nie, maak ek net mense se gevoelens seer ... en daarna voel ek net vreeslik ... 

 
Volgens Rika raak sy baie gespanne wanneer sy tussen groot groepe mense is en 

angsbevange wanneer sy nuwe mense ontmoet.  Ten spyte van voorgenoemde het sy 

aangedui dat sy altyd probeer optimisties wees, alhoewel daar partykeer is wat (sy) vreeslik 

depressief kan voel, gewoonlik as sy verslaap het en haar ma met (haar) raas vir niks nie. 

 

Volgens Rika aanvaar sy haarself soos wat sy is en probeer (sy) altyd om nié te verander om 

by ander aan te pas nie: 

Kyk, dit is ook iets wat ek baie min van hou ... as mense gewoonlik hulleself verander 
om by ander aan te pas.  Ek voel as mense nie van jou hou soos wat jy is nie, moet jy 
dan eerder glad nie in hulle geselskap wees nie.   

 

Die EI-temas wat op Rika betrekking het, kan in tabel 6.15 opgesom word. 

 

Tabel 6.15   Opsomming van EI-temas:  Rika 

Temas Fokus-
groepe 

Onder-
houde:  

Individueel 

Onderhou-
de:  Onder-

wysers 

Observasie/ 
Refleksie 

INTRAPERSOONLIK  
Sukkel om emosies uit te 
druk (om konflik te vermy) 

 **   

INTERPERSOONLIK 
Goeie kommunikasie-
vaardighede 

 * * * 

Toereikende verhoudings 
(met leerders én 
onderwysers) 

** ******** **  

Empatie ** *   
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Geskiedenis van 
viktimisering en 
verwerping  (laerskool) 

 ***   

Behoefte aan 
aanvaarding 

 ** **  

STRESHANTERING 
Lae strestoleransie  *** * * 
Ontoereikende 
emosionele beheer 

 *****   

Lae impulsbeheer  *   
Vermyding van konflik  **   

AANPASBAARHEID 
Weerstand teen 
verandering 

** **   

Ontkenning/vermyding as 
probleemoplossing-
strategie 

 *   

ALGEMENE GEMOEDSTOESTAND 
Tevredenheid met die 
skool 

 **   

Vasberadenheid   *** * 
Pligsgetrouheid  ** ****  
Optimisme  ***   
Selftevredenheid  **   
 
iv. Leerder L:  Bennie 

Bennie se EI-profiel sien soos volg daar uit: 

 

EI-komponent Telling 

Intrapersoonlik  116 

Interpersoonlik  104 

Streshantering  115 

Aanpasbaarheid  114 

Algemene Gemoedstoestand  115 

Totale EK  119 

 
Bennie (graad 10) se akademiese rekord vir die Eerste Kwartaal (2009) sien soos volg daar 

uit: 

Vak Gemiddeld Graadgemiddeld 

Afrikaans Amptelike Huistaal 52 46 

Engels Eerste Addisionele Taal 30 40 

Lewensoriëntering 59 53 

Wiskundige Geletterdheid 43 51 
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Geskiedenis 33 38 

Verbruikerstudies 48 46 

Toerisme 34 40 

Gemiddeld 43 (Slaag)  

Dissiplinêre punt 0  

Dae afwesig 11  

 

• Bespreking:  Bennie 

 

Bennie het as ’n baie stil, ordentlike seun voorgekom.  Hy het glad nie gemaklik in die 

individuele onderhoud gekommunikeer nie (hy het nie vir die fokusgroeponderhoude 

opgedaag nie).  Hy het byvoorbeeld slegs die vrae beantwoord, sonder om enigsins daarop 

uit te brei (wat my taak as onderhoudvoerder ’n biejie bemoeilik het). 

 

Volgens Bennie kom hy nogal goed met beide sy wit én swart portuurgroep oor die weg, 

maar hy meld dat hy net bínne die skool met die swart kinders praat, maar na skool ... nee, 

ons kuier nie saam of iets nie.    Sy onderwysers het bevestig dat hy net vriende met die wit 

kinders is.  Hulle het hom as stil ... op sy plek ... en ’n goeie kind beskryf.  Hulle het aangedui 

dat die enigste probleem wat hulle met hom het, die feit is dat hy redelik baie afwesig is.  

Volgens hulle doen hy (verder) sy werk ...  Dis asof hy meer betrokke is by skoolgoeters ... 

hy’s meer verantwoordelik ...  Hy sal vir die ander ouens sê: “Nee, kom nou julle ... hou nou 

op met julle nonsens!”   

 

Bennie het aangedui dat hy nie ’n probleem ondervind om sy emosies te deel nie:  In die 

skool sal ek met my vriende praat ... en buite die skool sal dit my ouers wees ... of van my 

familielede.  Volgens Bennie hou (hy) van die manier waarop (hy) met ander kommunikeer 

en oor die weg kom en hy het gemeld dat as ek kwaad is ... of so iets ... dan kan ek my 

emosies hanteer ... en ek kan daaroor met iemand anders gaan praat, of vir hulle sê wat’s 

fout, of so iets ... 

 

Bennie het aangedui dat hy redelik maklik by verandering aanpas en dat hy nogal vinnig 

nuwe vriende maak:  Ek’s nie bang om te praat met ander mense nie.  Hy het verder 

aangedui dat hy goed is met probleemoplossing, aangesien hy daaroor kan dink en redeneer 

tot (hy) ’n oplossing kry en omdat hy nie bang is om hulp te vra as hy nie weet hoe om die 

probleem op te los nie. 

 
 
 



 184

Oor die algemeen het dit geblyk dat hy homself as ’n ‘happy’ persoon beskou:  Ek geniet die 

lewe terwyl ek nog jonk is.  Hy het ook aangedui dat hy heeltemal tevrede met homself is en 

dat daar nie rêrig iets is om te verander nie – ek dink ek is reg net soos ek is.  Hy was ook 

van mening dat daar in die skool self niks (is) om te verander nie, alhoewel hy aangedui het 

dat hy kan doen met nog vriende ... 

 

Die EI-temas wat op Bennie betrekking het, kan in tabel 6.16 opgesom word. 

 

Tabel 6.16   Opsomming van EI-temas:  Bennie 

Temas Fokus-
groep 

Onder-
houd(e):  

Individueel 

Onderhou-
de: Onder-

wysers 

Observasie/
Refleksie 

INTRAPERSOONLIK  
Kommunikeer emosies (aan 
geselekteerde individue) 

 ***   

INTERPERSOONLIK 
Toereikende verhoudings 
(met leerders én 
onderwysers) 

 ******* ***  

STRESHANTERING 
Hoë strestoleransie  *   
Toereikende emosionele 
beheer 

 *   

AANPASBAARHEID 
Buigsaamheid  *   
Effektiewe 
probleemoplossing 

 *   

ALGEMENE GEMOEDSTOESTAND 
Tevredenheid met die skool  * * * 
Tevredenheid met homself     
Geluk  *   
Selftevredenheid  * * * 
Optimisme   *  
Pligsgetrouheid   **  
Ongemagtigde afwesighede   ***  
 
v. Leerder M:  Gerhard 

 

Gerhard se EI-profiel sien soos volg daar uit: 

EI-komponent Telling 

Intrapersoonlik  109 

Interpersoonlik  100 

Streshantering  101 
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Aanpasbaarheid  108 

Algemene gemoedstoestand  113 

Totale EK  107 

 
Gerhard (graad 10) se akademiese rekord vir die Eerste Kwartaal (2009) sien soos volg daar 

uit: 

 

Vak Gemiddeld Graadgemiddeld 

Afrikaans Amptelike Huistaal 48 46 

Engels Eerste Addisionele Taal 41 40 

Lewensoriëntering 42 53 

Wiskundige Geletterdheid 43 51 

Rekenaartoepassingstegnologie 52 62 

Verbruikerstudies 37 46 

Toerisme   1 40 

Gemiddeld 38 (Slaag)  

Dissiplinêre punt -30  

Dae afwesig 19  

 

• Bespreking:  Gerhard 

 

Gerhard was reeds van my eerste ontmoeting met die deelnemers die mees uitgesproke.  Hy 

het baie selfversekerd voorgekom en het dit baie geniet om aan die navorsing deel te neem.  

Hy het sy opinie baie gemaklik met my (en die groep) gedeel. 

 

Gerhard het sy verhoudings met sy portuurgroep as baie goed beskryf, alhoewel hy 

aangedui het dat hy nie saam met die swart leerders uithang nie.  Volgens Gerhard is sy 

vriende vir hom baie belangrik ... want kyk, as jy iets aan my vriende doen of aan my broers 

doen, dan’s dit net sowel jy doen dit direk aan my.  Gerhard het aangedui dat hy die woorde: 

“moenie iemand anders oordeel ... as jy nie self in die omstandighede lewe nie” verstaan ... 

want ek het geen reg om iemand anders sleg te sê nie.  Volgens Gerhard ‘like’ hy dit ook as 

iemand anders gelukkig is.  Hy het byvoorbeeld vertel hoe hy sy beste vriend (Bennie) elke 

maand ‘stick’ vir KFC, aangesien Bennie nie die geld het daarvoor nie.   

 

Dit het geblyk dat Gerhard baie sosiaal is en maklik met mense praat ... 
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Dis so asof hulle van my hou, want nie énige mens kom na ’n ou toe en sê ... “hoe 
gaan dit ... ja, wat het jy die naweek gedoen ... dit klink ‘boring’ ... kom na my toe” ...  
En amper élke naweek nooi ek soos vier ... vyf van my vriende oor ... 

 

Volgens Gerhard kom hy ook goed met sommige onderwysers oor die weg, alhoewel hulle 

(volgens hom) mag dink dat (hy) stout is: 

Ek kon al lankal geskors word uit dié skool uit ...  Ek het nou nie ‘drugs’ verkoop of 
iets nie, maar die maniere wat ek stout was.  Dan ‘cover’ die juffouens maar net vir 
my ... so ek dink ek het half ’n goeie verhouding met ... met die onderwysers in dié 
skool. 
 

Die onderwysers het gemengde gevoelens teenoor Gerhard getoon.  Sommige was van 

mening dat hy behulpsaam en ordentlik is, terwyl ander hom as ongeskik beskryf het.  Hy het 

erken dat hy soms disrespekvol teenoor sommige onderwysers optree: 

Miskien moet ek dit verander ... dat ek seker net meer respek vir ... met die 
onderwysers ... van hulle moet praat.  Want ek weet ... daar’s ’n paar onderwysers 
waarmee ek gepraat het en dan as ek omdraai en loop, dan besef ek nou vir myself 
net daai was nou nie reg nie ... dis nie hoe dit by die huis is en sulke goeters nie. 
 

Volgens sy Afrikaans-onderwyseres is hy baie, baie ‘loud’ (die wit leerders is in die 

meerderheid in haar klas).  Van die ander onderwysers het hom egter beskryf as terug-

getrokke, altyd stil ... hy kommunikeer nie baie in die klas nie.  Hy verdwyn omtrent.  Sy 

onderwysers het egter saamgestem dat hy heeltemal anders op die stoepe ... of tussen die 

wit kinders (is) ... baie ‘loud’.  Volgens hulle doen hy niks ... indien hy wél by die skool is.  Sy 

Afrikaans-onderwyseres het egter aangedui dat hy (ten tye van die onderhoud) al vir ‘n  

maand saam met haar skool toe gery het en volgens haar het sy skoolbywoning sedertdien 

verbeter.  Hy het die feit dat hy van langnaweke hou (en daarom amper nooit Maandae of 

Vrydae by die skool is nie) as die rede aangevoer waarom hy so dikwels afwesig is, maar 

opgemerk dat hy nou bietjie sleg voel om nie daar te wees as juffrou S (hom) kom oplaai nie 

... ek bel haar maar eerder die vorige aand ... 

 

Ten spyte van sy oënskynlike gebrek aan motivering, het Gerhard baie selfinsig in dié 

verband getoon en dit het geblyk dat hy steeds optimisties oor sy toekoms is: 

Ek wil ander kinders leer wat ek al moes vergeet het ... en dan hulle ook help dat 
hulle ...  Soos kinders wat in my skoene is ... dat ek vir hulle sê “luister hier, verander 
... dis nie hoe ’n mens moet wees nie, jy gaan nêrens in die lewe kom daaroor nie”...  
So, ek dink skool help ’n mens ... gaan my baie help as ek net méér skool toe kom ... 
om ’n beter werk te kry en dan ... my te laat vasstel wat ek rêrig wil doen.  Ek is nog 
nie op daai stadium wat ek weet ... ek geniet nog die lewe en ek geniet nog skool ... 

 
Dit het dus geblyk dat hy hom nie deur sy huislike omstandighede (sien 6.3.1.1) laat 

onderkry nie en dat hy oor die algemeen gelukkig is (ek’s ‘happy’ ... ek leef my lewe voluit!).  
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Hy het ook die behoefte getoon om nie soos (sy) stiefpa te wees nie:  Ek wil ’n beter lewe vir 

myself maak en ... as ek ’n beter lewe vir myself maak, dan kan ek eendag as ek groot is, 

ook ’n beter lewe vir my kinders maak.  Hy was byvoorbeeld vasbeslote om nie so aggressief 

soos sy stiefpa te wees nie en dit het geblyk dat daar ’n verbetering in sy emosionele beheer 

in hierdie verband is:   

Ek word nie vinnig kwaad nie.  Ek baklei ook nie maklik nie.  Ek het al ... soos my 
stiefpa wat baie baklei het.  Hy’s ’n groot man ... en hy’t iemand in ’n koma in geklap 
en toe ... toe ek dit nou sien ... het jou hele lewe so teruggetrek en gesê ... luister hier 
... as dit met jou gebeur het en jy’t daai ou net bietjie harder geklap en dan’s hy dood 
...  Dan loop sit jy jou hele lewe in die tronk.  Dan gooi jy jou lewe weg, net omdat jy 
nou jou vriende wil ‘impress’ omdat jy nou kan baklei.  So, toe ek dít sien ... dit werk 
toe net nie vir my die bakleiery nie. 

 
Dit het geblyk dat Gerhard tevrede met sy voorkoms is, aangesien dit (hom) help dat mense 

van (hom) hou: 

Kyk ... ek weet mín mense sal dit sê ... maar kyk, ek wou glád nie maer gewees het 
nie.  Ek wou nie ’n ‘sixpack’ gehad het nie, niks nie.  My gewig is in baie maniere ’n 
voordeel.  Soos my rugby ... as ek op die rugbyveld ophardloop ... dis so asof hulle sê 
ek is die kaptein ... Kyk, dit is ’n gróót voordeel vir my ... dit maak dat mense van my 
hou.   Ek is ... ek het ’n goeie selfbeeld.  Kyk, ek is skaam oor niks wat ek het of doen 
nie ... 

 
Volgens Gerhard sal hy sy emosies deel met mense wat hy vertrou (soos sy ma, ouma of 

oupa), maar sal hy beslis nie met enige Jan Rap praat oor hoe (hy) voel nie.  Hy het verder 

aangedui dat wanneer hy ’n probleem het, hy sal sit en dink oor moontlike oplossings en 

miskien daaroor praat, as dit nie sy familie of vriende benadeel en ook nie húlle probleem 

word nie. 

 

Die EI-temas wat op Gerhard betrekking het, kan in tabel 6.17 opgesom word. 

Tabel 6.17   Opsomming van EI-temas:  Gerhard 

Temas Fokus-
groep 

Onder-
houd(e):  

Individueel 

Onderhou-
de: Onder-

wysers 

Observasie/
Refleksie 

INTRAPERSOONLIK  
Kommunikeer sy 
emosies/behoeftes 

 * ** ** 

INTERPERSOONLIK 
Goeie kommunikasie-
vaardighede 

* * * * 

Toereikende verhoudings 
(met wit leerders en 
sommige onderwysers) 

* *** ****  

Ontoereikende verhoudings 
met swart leerders 

  ******  

Empatie  ***   
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Disrespekvol teenoor 
sommige onderwysers 

 * *  

STRESHANTERING 
Toereikende emosionele 
beheer 

 *   

AANPASBAARHEID 
Effektiewe 
probleemoplossing 

 *   

ALGEMENE GEMOEDSTOESTAND 
Geluk  **   
Positiewe 
toekomsperspektief 

 ***   

Tevredenheid met die skool  *   
Selftevredenheid  *** * * 
Ongemagtigde 
afwesighede/laatkom 

 *** ****  

Gebrek aan motivering  *   
Ongeërgdheid m.b.t. 
skoolwerk 

 * *******  

 
 
vi. Leerder N:  Werner 

 

Werner se EI-profiel sien soos volg daar uit: 

EI-komponent Telling 

Intrapersoonlik   94 

Interpersoonlik   84 

Streshantering   80 

Aanpasbaarheid   81 

Algemene Gemoedstoestand   88 

Totale EK   79 

 

Werner (graad 9) se akademiese rekord vir die Eerste Kwartaal (2009) sien soos volg daar 

uit: 

 

Vak Gemiddeld Graadgemiddeld 

LLC Engels Eerste Taal 53 53 

LLC Afrikaans Addisionele Taal 77 33 

Wiskundige Geletterdheid 68 47 

Natuurwetenskap 65 55 

Lewensoriëntering 41 53 
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Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 23 40 

Sosiale Wetenskappe 54 59 

Kuns & Kultuur 63 70 

Tegnologie 57 49 

Gemiddeld 56 (Gepromoveer)  

Dissiplinêre punt 0  

Dae afwesig 19  

 

• Bespreking:  Werner 

 

Werner het as ’n stil, teruggetrokke seun voorgekom.  Hy was nie baie spraaksaam in die 

fokusgroep- óf individuele onderhoude nie en het telkens bloot net die vrae wat aan hom 

gestel is so vinnig as moontlik probeer beantwoord. 

 

Volgens Werner pas hy goed in Hoërskool A aan, want ... daar’s nie regtig iemand wat ... 

met my moeilikheid soek nie ... en ek soek nie met húlle moeilikheid nie.  Ek het nog nie 

bakleiery hier ... of kwaad geword hier vir enige iemand nie.  Hy het aangedui dat hy die 

enigste wit kind in sy klas is en dit het geblyk dat hy homself van sy swart portuurgroep 

distansieer:  Kyk, in elke klas ... sit ek eintlik alleen ... ek ‘like’ nie ... soos in klastyd ... dan sit 

ek nie regtig en gesels met hulle nie ... dan wil ek my werk klaar maak.  Hy het gemeld dat 

hy graag hierdie jaar wil deurkom ... want ek het laasjaar gedruip ...  Ek wil my ambag 

klaarmaak as ek klaar is met skool.  Volgens hom is dit juis sy vriende in sy vorige skool wat 

hom uit die werk gehou het:   

In daai skool was ek heeltyd saam (met) my vriende gewees ... binne in die klas.  En 
binne in die klas het ons ... ons het nooit gewerk nie ... ons het nooit vir die juffrouens 
geluister nie.  Maar hierso ... is ek nou alleen ...  Hierso doen ek nou maar my werk.  

 
Hy het verder aangedui dat Hoërskool A beter is vir hom omdat hy hulle (die swart kinders) 

nie verstaan nie en daarom nie kan kwaad word nie.  Hy het gemeld dat hy in sy vorige skool 

dikwels in bakleiery (betrokke) was omdat die kinders (hom) gespot het ... oor my gewig en 

so aan.  Volgens Werner het hy in Hoërskool A nog net een keer kwaad geword – toe die 

swart meisies hulle naeltjieringe vir hom gewys het.  Hy het aangedui dat hy deesdae eerder 

omdraai en wegloop as hy kwaad word. 

 

Alhoewel hy aangedui het dat hy pouses by die wit kinders staan en gesels, het dit geblyk 

dat dit soms vir hom voel asof hy nie in die skool hoort nie:    Wel ... uhm ... daar’s baie kere 

 
 
 



 190

wat ek voel ... ek’s eintlik uit, maar ... dan kom daar weer so paar kinders na my toe en dan 

praat hulle weer met my ... dan voel ek ‘okay’, ek’s darem nog in die skool.  Hy dui aan dat 

dit vir hom moeilik is om nuwe vriende te maak en dat hy net oor die weg kom met mense 

wat (hy) ken. 

 

Volgens Werner kom hy baie goed met sy onderwysers oor die weg … baie beter as wat ek 

daar in U-Tek (sy vorige skool) met hulle oor die weg gekom het ... want ... seker omdat ons 

stout was daai tyd het hulle ons nie ge-’like’ nie.  Sy onderwysers het egter aangedui dat hy 

amper nooit by die skool is nie.   Hulle het hom verder as ’n baie teruggetrokke en stil kind 

beskryf:   

Hy sit altyd agter in die hoek ... en hy praat nie veel ás hy hier is nie ... en hy doen 
ook nie eintlik iets nie ...  Behalwe Wiskunde ... dis die enigste vak wat hy ‘actually’ in 
goed doen en waarin hy probeer ...   
 

Sy Wiskunde-onderwyseres het hom ook as baie alleen beskryf, maar beklemtoon dat hy sy 

bes probeer in haar vak.  Sy was van mening dat Werner afwesig is as hy die dag in ’n 

konfrontasie was ... dan die volgende dag wil hy nie in dieselfde situasie wees nie.  As hy die 

dag met iemand (’n onderwyser) baklei het, dan kom hy nie die volgende dag skool toe nie. 

 

Alhoewel dit geblyk het dat sy ouers altyd daar is wanneer Werner hulle nodig het, het hy 

aangedui dat hy nie eintlik oor (sy) gevoelens praat nie, behalwe met sy een vriendin (wat 

naby hulle woon).  Werner het verder aangedui dat hy nie eintlik weet hoe om probleme op 

te los nie.   

 

Die EI-temas wat op Werner betrekking het, kan in tabel 6.18 opgesom word. 

 

Tabel 6.18   Opsomming van EI-temas:  Werner 

Temas Fokus-
groep 

Onder-
houd(e):  

Individueel 

Onderhou-
de: Onder-

wysers 

Observasie/
Refleksie 

INTRAPERSOONLIK  
Onderdrukking van emosies 
(kommunikeer slegs aan 
een persoon) 

 **   

INTERPERSOONLIK 
Toereikende verhoudings 
(wit leerders, onderwysers) 

 ***   

Sosiale isolasie  * *** ** * 
Geskiedenis van 
viktimisering/verwerping 
 

 ***   
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STRESHANTERING 
Ontoereikende emosionele 
beheer in die verlede 
(weens viktimisering) 

 ****   

Verbetering in emosionele 
beheer 

 *   

Vermyding van konflik  * *  
AANPASBAARHEID 

Ontoereikende 
probleemoplossing 

 *   

ALGEMENE GEMOEDSTOESTAND 
Positiewe 
toekomsperspektief 

 *   

Tevredenheid met die skool  *   
Ongemagtigde afwesighede  ** ** * 
Ongeërgdheid m.b.t. 
skoolwerk 

   ** 

 
 
6.3.1.6 Addisionele faktore  
 
Soos wat die leser moontlik uit die deelnemers se agtergrond en die bespreking van ons 

gesprekke sou opmerk, blyk daar ander faktore (behalwe EI) ook te wees wat moontlik ‘n rol 

in die deelnemers se aanpassing en funksionering in die skoolkonteks kan speel.  Hierdie 

faktore kan in tabel 6.19 opgesom word en word in hoofstuk 7 in meer besonderhede 

bespreek. 

 

Tabel 6.19   Addisionele faktore  

Temas Annet Char-
lene 

Rika Bennie Gerhard Werner 

Finansiële en/of 
vervoerprobleme 

* * *    

Geskors uit vorige 
skool 

    * * 

Viktimisering/verwer-
ping in wit skole 

* * *   * 

Gebrek aan (toerei-
kende) vaderfiguur  

  *  *  

Blootstelling aan 
fisiese en/of emosio-
nele mishandeling 

 *   *  

Rol van geloof  *     
Rol van prestasie   * * *  
Ondersteuning van 
ouer(s) 

*  * *  * 

 
Die resultate van Hoërskool B word vervolgens bespreek. 
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6.3.2 Hoërskool B 
6.3.3.1 Agtergrond van die deelnemers  
i. Leerder A:  Khulile 

 

Khulile is die oudste van vyf kinders.  Sy het drie broers en ‘n suster en hulle woon by haar 

ouers in ‘n swart woongebied in die omgewing.  Haar vader is ‘n bouer, terwyl haar moeder 

as ‘n huishulp by ‘n wit gesin werk.  Volgens Khulile kom sy baie goed oor die weg met die 

wit tannie vir wie haar moeder werk:  Ons kom baie daarso en sy kuier ook by óns ... en sy 

koop ook vir ons goed en dan fliek sy met ons ...  Sy doen ‘eventually’ álles met ons.   

 

Khulile het ’n wit, Afrikaanse laerskool bygewoon.  Sy het aangedui dat sy graag na R-High 

(’n Engelse hoërskool in die omgewing) toe wou gaan, maar dat haar moeder egter van 

mening was dat sy meer gaan inpas in ’n Afrikaanse skool.  Khulile het aangedui dat haar 

huistaal Sotho is, maar dat haar ouers ook Afrikaans ken en dat haar jonger broers en suster 

in die Afrikaanse laerskool is wat sy bygewoon het.    

 

ii. Leerder B:  Rosy 

 

Rosy is die tweede-jongste van vyf kinders.  Sy het drie susters en ‘n broer.  Haar oudste 

suster is in 2008 (weens siekte) oorlede en sy het twee kinders agtergelaat.  Rosy se 

moeder het sedertdien Limpopo toe verhuis om na hulle om te sien.  Rosy woon saam met 

haar ander twee susters en broer by hul vader in Pretoria.  Volgens Rosy kom haar moeder 

twee keer per jaar Pretoria toe, gewoonlik wanneer sy eksamen skryf:   

Wanneer dit eksamentyd is ... dan gaan my (ouer) sussie nou huis toe, dan kom my 
ma hiernatoe om ons te help ... sodat ek en Maria net op ons skoolwerk kan 
konsentreer ...  Ja, want anders moet ons kosmaak en al daai goeters ... en dan’s dit 
nog skoolwerk ...    
 

Haar ouer suster studeer Verpleegkunde aan die Universiteit van Pretoria, terwyl haar ander 

sussie (Maria) in graad 8 in ‘n dubbelmedium-skool in die omgewing is.  Maria het graad 8 in 

Hoërskool B gedruip, waarna sy besluit het om na ‘n ander skool toe te gaan.  Rosy se broer 

werk as taxi-bestuurder vir haar vader:  My pa is ’n ‘taxi-owner’ … hy ‘own’ so vyf … ses 

‘taxi’s’. 

 

Volgens Rosy was sy vyf jaar oud toe die gesin van Limpopo af Tshwane toe getrek het, 

waarna sy by ‘n wit, Afrikaanse kleuterskool ingeskryf is (omdat my pa so besluit het).  Sy het 

ook aangedui dat sy ‘n wit, Afrikaanse laerskool bygewoon het en dit as die rede aangevoer 
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waarom sy (ten spyte daarvan dat sy die enigste swart leerder in haar graad is) op Hoërskool 

B besluit het:  Ek wou eers na ’n Engelse skool toe gegaan het, maar toe dink ek dit gaan 

moeilik wees ... want ek het alles ... al my vakke in Afrikaans gedoen, so dit sal moeilik wees 

om als in Engels te doen ...  Volgens Rosy praat sy en Maria die heeltyd Afrikaans, tot groot 

frustrasie van haar vader.   

 
iii. Leerder C:  Sasha 

 

Sasha is ’n bruin27 meisie (met ligte gelaatstrekke) wat oorspronklik van die Kaap afkomstig 

is, maar al vir die afgelope veertien jaar in Tshwane woon.  Sy is die oudste van drie dogters 

en woon by haar ouers.  Volgens Sasha is hulle ’n baie hegte gesin.  Die meeste van (haar) 

familie is nog daar (in die Kaap);  derhalwe het sy aangedui dat sy gewoonlik in die Julie- en 

Desembervakansies vir hulle gaan kuier.  Sasha se vader is ’n rekenaarkonsultant, terwyl 

haar moeder as “sisteemspesialis” vir Telkom werk. 

 

Volgens Sasha is haar huistaal Engels en was sy daarom van graad 1-4 in ’n Engelse 

privaatskool in die omgewing, maar omdat dit te duur geraak het, het haar ouers besluit om 

haar by ’n Afrikaanse laerskool in te skryf:   

Van daar af het ek outomaties na ’n Afrikaanse hoërskool toe gegaan (want my pa is 
Afrikaans, maar ek het Engels grootgeword ...  My ma is Engels ... ja ... dis hoekom 
ek in ‘n Afrikaanse skool is).   

 

iv. Leerder J:  Alfred 

 

Alfred is die jongste van sewe kinders.  Hy het vyf susters en ’n broer.  Vier van sy susters is 

getroud en woon met hulle gesinne in Mpumalanga.  Sy jongste suster is ’n vierdejaar-

student in Regte aan die Universiteit van Pretoria en woon saam met Alfred by hul ouers.  Sy 

broer is ook getroud, maar hy bly nog by ons (die gesin woon in ’n swart woongebied in die 

omgewing van die skool).  Alfred se moeder is ‘n tuisteskepper en sy vader werk as sjef in ’n 

restaurant.  Alfred het aangedui dat hy in ’n wit, Afrikaanse kleuterskool én laerskool in die 

omgewing was (want my pa het gedink dis die beste) en daarom vanselfsprekend hiernatoe 

(na Hoërskool B) gekom het.  Hy is ’n baie goeie rugbyspeler en speel vir die o/16 A-span 

van die skool. 

 

                                                 
27 Alhoewel die term “swart” deurgaans in die studie gebruik word (en ander rassegroepe ook daardeur 
geïmpliseer word), is dit nodig om Sasha (en James) se ras hier te vermeld, aangesien dit ‘n betekenisvolle rol in 
hulle aanpassing en funksionering in die skool speel (soos wat die leser later sal opmerk). 
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v. Leerder K:  James 

 

James, ’n bruin seun, kom oorspronklik van Beaufort-Wes af, maar woon sedert sy graad 2-

jaar in Tshwane.  Hy woon saam met sy jongste broer by sy moeder en stiefvader (James se 

biologiese vader is oorlede en hy het hom nooit geken nie).  Sy moeder is ’n verpleegster, 

terwyl sy stiefvader in diens van die Suid-Afrikaanse Weermag is.  Volgens James sukkel die 

gesin finansieel en het hy nog altyd huislike probleme gehad: 

My stiefpa, of ek weet nie wat ons ... ek dink hy’s ’n ‘alcoholic’ man.  Rêrig ...  As hy 
alkohol het, kan hy nie ophou nie en dan drink en drink en drink hy ...  Maar ... party 
dae kom hy nooit ... hol hy weg.  Partykeer weet ons eers as hy gedrink het op ’n 
Donderdag ... dan ... ons vermoed ... dan vermoed ons hy gaan eers Vrydag 
‘opgeline’ wees ... terugkom en ... kom hy en dan sien ons nee, dis ’n Sondag ...   

 

Volgens James is sy huistaal Afrikaans, maar nie standaard nie ... ons gooi hom ‘local’ en 

sommer met Engelse woorde.  Hy het aangedui dat hy in ’n dubbelmedium laerskool was 

(waar die meerderheid leerders swart was) en nadat hy ’n toneeldingetjie van Hoërskool B 

gesien het, besluit hierdie is die skool vir my.  Volgens James het hy van laerskool af baie in 

drama belanggestel en ek’t daar ook ... dadelik uitgeblink as dramaleerling ...  James is een 

van die onderhoofseuns van die skool (sy portefeulje is Sosiaal) en hy dien reeds van graad 

9 af op die Verteenwoordigende Leerlingraad (VLR).  Hy blink veral op kultuurgebied uit. 

 

vi.         Leerder L:  Tebogo 

 

Tebogo is die jongste van drie kinders (hy het ’n broer en suster van 28 en 25 jaar 

onderskeidelik).  Sy broer woon in Port Elizabeth, terwyl sy suster saam met haar gesin in 

Tshwane woon.  Tebogo woon saam met sy ouers in “R-Ridge” (’n welgestelde sekuriteits-

kompleks in die omgewing).  Sy vader is ’n prokureur en sy moeder ’n tuisteskepper. 

 

Volgens Tebogo is sy huistaal Sotho, maar ek ken nie my huistaal so goed nie, so ek praat 

met my ma-hulle Engels.  Tebogo het aangedui dat die wit, Afrikaanse laerskool wat hy 

bygewoon het, die naaste aan die gesin se woning was.  Aangesien hy toe alles in Afrikaans 

gehad het, het hy besluit om ook na ’n Afrikaanse hoërskool te gaan.  Volgens Tebogo is die 

skool ‘okay’ en het hy nie regtig ’n probleem met iemand nie. 
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6.3.3.2 Deelnemers se belewenis van ’n wit skoolkonteks 
 
Uit die fokusgroep- én individuele onderhoude het dit onteenseglik geblyk dat die 

deelnemers se belewenis van hul skoolkonteks onlosmaaklik verbind is aan, en beïnvloed 

word deur die rassisme waaraan hulle in die skool blootgestel word.  Derhalwe gaan 

“rassisme” nie (soos by die bespreking van Hoërskool A) onder “portuurgroepverhoudings” 

bespreek word nie, maar gaan dit as deel van die deelnemers se belewenis van hul 

skoolkonteks ondersoek word.  Die taalprobleme wat die deelnemers in die skool ondervind, 

gaan egter eers vermeld word. 

 

i.        Taal 

 
Al die deelnemers het aangedui dat Afrikaans as onderrigtaal nie vir hulle ’n ‘issue’ is nie, 

aangesien hulle al gewoond is daaraan.  Uit my onderhoude met die onderwysers het dit 

egter geblyk dat die meeste deelnemers (in ’n mindere of meerdere mate) tóg probleme 

daarmee ondervind.   

 

Volgens James se Afrikaans-onderwyseres sukkel hy byvoorbeeld bietjie met die Afrikaans 

... soos sy sinsbou ... en ... soos as hy “want” moet skryf, sal hy “vant” skryf.  Hy sal ‘n “v” in 

plaas van ‘n “w” skryf ... maar uh ... jy kan verstaan wat hy skryf ...  James het ook aangedui 

dat hy alles verstaan, maar dat sy mondelinge soms ’n probleem is, aangesien hy nie 

Standaardafrikaans praat nie.  

 

Tebogo se Afrikaans-onderwyseres het aangedui dat sy Afrikaans definitief nie sleg is nie, 

maar volgens haar maak (hy) maar ’n bietjie spelfoute ... sinsboufoute ... sy woordeskat is 

nie altyd 100% op standaard nie.  Sy Natuurwetenskappe-onderwyseres was van mening dat 

hy sleg doen, want dit lyk nie of hy die goed verstaan nie ...  As jy kyk hoe hy die vrae 

antwoord ... dit lyk of hy nie ’n ‘clue’ het wat die vraag was nie.  Hy antwoord iets hééltemal 

anders as wat gevra is. 

 

Volgens Rosy se Afrikaans-onderwyseres is haar spelling verskriklik swak: 

Sy skryf soos baie Engels.  Sy sal soos “sal” en “wil” ... sal sy met twee l’e skryf ... 
maar sy haal darem die “h” uit, want sy weet die “h” is nie in Afrikaans nie.  Sy skryf 
snaaks, sy spel snaaks ... en sy maak baie grammatikale foute. Sy kan byvoorbeeld 
glad nie ’n opstel skryf nie.  Sy pas geen Afrikaanse reëls toe nie.  Soos by 
ontkenning, sit sy nie die dubbel-nie in nie ... soos “ek sal nie gaan ... nié”.  Sy kan 
nie skryf nie.  
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Rosy se Engels-onderwyseres was ook van mening dat haar taalvaardigheid nie altyd op 

standaard is nie.  Khulile se onderwysers het ook aangedui dat haar skryfvermoë nie 

wonderlik is nie en dat sy sukkel om haarself uit te druk ... maar verbaal doen sy goed.  Dis 

net partykeer skriftelik ... wat sy nie ’n idee het nie. 

 

ii.       Rassisme 

 

Die onderhoude met die deelnemers (veral gedurende die fokusgroepsessies) is deur hulle 

blootstelling aan rassisme oorskadu en die ware omvang daarvan kan nie in hierdie skrywe 

uitgebeeld word nie.  Ek gaan nietemin poog om vir die leser ’n blik te gee op die rassisme, 

diskriminasie en vooroordeel waaraan die deelnemers (tot ’n mindere of meerdere mate) in 

Hoërskool B blootgestel word. 

 

Sasha het byvoorbeeld aangedui dat sy baie lief (is) vir die skool, maar partykeer is dit baie 

moeilik, want ons is soos baie minder ... anderkleur-mense teenoor die ander ... en daar’s 

baie kinders wat rassisties is by die skool.  Nie almal van hulle is nie, maar van hulle ... 

meeste van hulle is rassisties ...  Sy was van mening dat die wit leerders nie rêrig aanvaar 

dat daar ’n ander tipe kleur ... of kultuur in die skool is nie.  Alhoewel die skool volgens Alfred 

fantasties is en dit geblyk het dat hy deur sy wit portuurgroep “aanvaar” word, het hy 

aangedui dat hy steeds beledigings soos die volgende moet aanhoor:  “Praat met jou nasie, 

ou”, of “die meeste swartes is skelms”, of soos die geval was voor die verkiesing:  “Kyk nou 

weer vir wie stem julle mense, Alfred ... en kyk waar gaan júlle opeindig ...” 

 

Alhoewel Khulile Hoërskool B as ’n regte skool (vir haar) bestempel het, som sy die ding wat 

moeilik is vir (hul) in ’n wit skool soos volg op: 

As jy in ’n wit skool is ... dan sien mense jou ánders ... nie soos hulle nie, want jy’s ’n 
ander ... kléúr ... nie soos hulle nie.  Hulle sien jou soos ‘n ... miskien ’n monster of 
iets ... want ek verstaan nie hoekom is hulle soos in ... téén jou, nie mét jou nie, want 
jy’t net ... dieselfde bloed – nie ’n ander kleur nie, maar hulle probeer jou net ... neer 
... neerdruk, dat jy miskien sleg voel ... dat jy miskien net uit die skool uit gaan ... of 
net iets slegs aan hulle doen ...  So, ja ...  Dit is iets wat hulle probeer doen ...  

 
Dit het geblyk dat rassistiese opmerkings dikwels ook direk aan die deelnemers toegesnou 

word. Volgens Tebogo maak die kinders in sy klas byvoorbeeld gereeld grappies ... soos ... 

’n ou sê:  “Hulle is houtkoppe”.  Hy het aangedui dat hy graag na R-High toe wil gaan, want 

daar’s nie eintlik rassisme in daai skool nie en om sulke goed te hoor, is nie lekker nie.  Rosy 

het vertel van verskeie insidente waar hulle haar ’n “meid” genoem het of in haar 

teenwoordigheid van “kaffers” gepraat het en aangedui dat dit haar vreeslik seermaak. 
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Volgens James ‘like’ hy die skool, want die kinders is nie meer so rassisties teenoor my nie.  

Hy het egter gemeld dat sommige kinders (steeds) gerééld swart ‘jokes’ in die klas maak.  

Hy het ook vertel van ’n insident vroeër in sy skoolloopbaan (voordat hulle my nou geken 

het) waar ’n wit meisie hom sommer drie keer ’n “kaffer” genoem het.  Volgens die 

deelnemers moet hulle gereeld hoor dat hierdie nie Soweto is nie, of dat Hoërskool B ’n wit 

skool is waar mens nie so raas nie, of dat hulle moet teruggaan ‘township’ toe. 

 

Dit het egter geblyk dat die rassisme nie slegs tot rassistiese opmerkings beperk is nie, maar 

diskriminasie en vooroordeel insluit.  Die deelnemers het byvoorbeeld aangedui dat hulle 

dikwels onregverdig behandel word, soos Khulile dit stel: 

Soos in ... ek sal sê ... “kan ons asseblief ’n sokkerspan hê?” ... want ... baie van my 
kleur kinders wil sokker speel ...   dan sal ons nou miskien ... soos James gesê het ... 
praat met die meneer ... dan sê hy nou ... “ons het nie baie geld vir ... júlle nie”, maar 
... miskien een van die wit kinders kom en sê “ons wil ’n nuwe ding hê”, dan sal hulle 
sê “’okay’, julle mag dit hê ... wanneer wil julle dit hê?”  Hulle behoeftes is voor ons 
s’n gesit ... dis hoekom ons so sleg voel. 
 

Wat vooroordeel betref, het Rosy vertel dat sy heeltyd gevolg is (toe sy in die snoepie 

gewerk het) ... En die kinders ... hulle wil nie aan jou raak nie ...  Raak jy net soos per 

ongeluk aan die kind ... dan vee hulle af (demonstreer asof sy iets vuils van haar afvee). 

Alfred het aangetoon dat hy sy selfoon verloor het en toe kantoor toe is om dit te laat 

afkondig.  Volgens hom het hulle nou nog nie ’n afkondiging gemaak nie.  James aan die 

ander kant het aangedui dat hy twee keer vals beskuldig is van diefstal – een keer toe hy in 

die snoepie gewerk het in graad 10 (die oom het gesê hy weet dis nie ék nie ... maar die 

tannie het rêrig áángedring dis ... die andergekleurde wat hier werk) en in graad 9 toe een 

van die leerders in sy klas se selfoon gesteel is:  

Maar niemand het my nou daai tyd geken nie ... soos ek sal nou nie iets steel nie ...  
En meneer S kyk toe vir my ... hy ... en toe éérs voordat hy soek ... toe sê ek ... maar 
ek het gesweer voor die hele kinders ... ek sê toe ... “as een van hulle” ... toe vloek ek 
... en ek vloek sommer “jou ma se mmm” ... “daai ding in my sak gesit het ...  ‘Trust’ 
my, die hel gaan los wees ... as dit hier in is ...”  Ek sê toe:  “Meneer ... een van hulle 
... ás dit in my tas is, het een van húlle dit daar ingesit”.  Meneer kyk so, hy sê:  “So 
James, jy’t dit nie gevat nie?”  Ek sê toe:  “Ek sê mos vir Meneer ... een van húlle het 
dit in my tas gesit ... en gedink dis ’n ‘joke’ ... en as ek nou beskuldig word van 
diefstal ... wat ek nie gedoen het nie ... ‘trust’ my Meneer”...  Maar ... hy kyk toe ... en 
hy kry my foon ... en ek sê toe dis mý foon ... en hy sê toe “kan ek seker maak?”  En 
toe bel hy die eerste nommer wat hy kry ... en toe vra hy vir die persoon:  “Wie se 
nommer is dit dié?”  Toe sê die ou:  “Dis James se nommer” en al sulke goeters ... en 
hy los toe vir my ... en hy soek toe vir almal anders.  En toe’s dit al die tyd ’n klein, wit 
outjie ... so rooikop ... hýt die selfoon gesteel ... Maar hulle het nie eers vir my gesê:  
“Ekskuus tog dat ons jou verdink het nie” ...  Hulle het net aangegaan ... asof dit nooit 
bestaan nie ...   
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Alhoewel dit voorgekom het of die meeste onderwysers die swart leerders dieselfde as die 

wit leerders behandel, het dit geblyk dat sommige onderwysers wél rassisties teenoor 

eersgenoemde is.  Een van die onderwysers het byvoorbeeld na Khulile se kroeshare 

verwys, terwyl ’n ander (op die navraag of die skool met ’n sokkerspan kan begin) gesê het 

dat sokker die verkeerde mense sal lok.  Volgens Rosy ‘pretend’ van die onderwysers om nie 

rassisties te wees nie ...  maar soos partykeer sal hulle jou anderste ‘treat’ as die ander 

kinders ...  Dit het egter geblyk dat die ongeërgdheid van baie onderwysers (soos waarvan 

James melding gemaak het) en hulle versuim om teen rassisme op te tree, ’n groter 

probleem vir die deelnemers is. 

 

• Versuim om teen rassisme op te tree 

 

Al die deelnemers het aangedui dat heelwat onderwysers (en lede van die skoolbestuur) 

versuim om teen rassisme op te tree.  Volgens James word hulle gereeld aangemoedig om 

dit net te los.  Nadat die wit meisie hom byvoorbeeld ’n “kaffer” genoem het, het die betrokke 

onderwyser voor wie se klas die insident plaasgevind het hom aangeraai om nou nie ’n saak 

daarvan (te) maak nie ... ons wil nie hê dit moet nou verder gaan nie.  Toe sy moeder die 

saak verder wou voer, het James haar afgeraai, want ek is te lief vir die skool ... en dan dink 

ek ... nou waarnatoe gaan ek?  (Hy het dus die persepsie dat die skool eerder teen hóm sou 

optree). 

 

Volgens Rosy het sy en haar vriendinne op ’n stadium ’n klag by die polisie gaan indien na ’n 

bakleiery met van die wit kinders, want daar’t woorde gevlieg soos “kaffer” ... “meid” ... vir 

óns nou ... toe baklei ons klaar ... toe gaan ons nou kantoor toe ... toe was dit niks nie.  

Volgens haar is daar nooit teen die wit kinders wat die rassistiese opmerkings gemaak het, 

opgetree nie en het die owerhede ook nie (soos wat met die polisiebeampte ooreengekom 

is) met die res van die skool oor rassisme gepraat nie. 

 

Volgens Tebogo word daar gereeld vir hom gesê om dit nie kop toe te vat wanneer wit 

leerders in sy klas van “houtkoppe” praat nie.  Sasha het aangedui dat sy ook maar begin 

baklei (het) omdat die onderwysers niks aan die rassistiese kinders doen nie.  Die skool se 

versuim om teen rassisme op te tree, word goed deur Khulile opgesom: 

As iemand jou slegsê sal ... as jy kantoor toe gaan ... dan sê hulle “los dit, ons sal 
seker maak hulle doen dit nie weer nie”, maar dan doen hulle níks daarna nie ...  
Soos dan ... as jy nou klas toe gaan, dan gaan hulle niks daaraan doen ... dan gaan 
hulle net sê vir die persoon ... “moet dit nie weer doen”, dan los hulle dit net ... dan 
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doen hulle níks verder nie.  Partykeer dan ‘love’ ek die skool en partykeer dan háát 
ek die skool! 

 

Dit het geblyk dat hierdie versuim om teen rassisme op te tree, die deelnemers magteloos 

laat en dikwels tot omgekeerde rassisme lei. 

 

• Omgekeerde rassisme 

 

Volgens Rosy is hulle nie éérste rassisties nie ... want daar is in elk geval nie baie woorde 

wat jy vir ’n wit persoon kan sê nie ... en soos die woorde ... vir wit mense ... in ons taal ... as 

jy dit vir hulle gaan sê ... hulle gaan dit nie eers verstaan nie ...  Sasha het aangedui: 

As iemand nou teenoor mý gaan rassisties wees, sal ek nou nie teenoor hom ... wel, 
dit hang af hoe ek daai dag voel ...  As ek rêrig nié in ’n goeie bui is nie, sal ek ... 
seker iets opmaak om te sê, want daar’s nie soveel ... daar is nie baie woorde wat ek 
aan kan dink nie ... 

 

James het sy (en ’n bruin vriendin se) reaksie op die rassistiese opmerking wat deur die wit 

meisie gemaak is, soos volg verduidelik: 

Toe sê Amy vir my:  “James, ek weet jy baklei nie, maar kom ons gaan ... ons gaan 
hierdie meisie ‘uitsort’”.  Toe’s ek ... “okay” ... toe gaan ons buitentoe ... en toe gaan 
skel ons vir haar erg uit ...  En ek en Amy ... ons noem toe elke wit ding wat ons ken 
wat rassisties is ...  Maar dis níks teen wat sy vir óns sê nie ... as sy nou sê “ka-a-fer” 
... ons wat vir haar nou sê maar “boer” genoem het ... “boer sonder ’n plaas” ... is nou 
nie eers vir my rassisties nie ... want boer ... “julle is nou witmense wat sonder ’n 
plaas hierso sit “...  Toe wil hulle nou vir my ... hulle haal vir ons uit! 

 
Behalwe vir die omgekeerde rassisme (in reaksie op wit individue se rassistiese opmerkings) 

het dit geblyk dat rassisme ’n groot rol in die deelnemers se (dikwels gebrekkige) emosionele 

beheer speel. 

 

• Woede as gevolg van rassisme 

 

Al die deelnemers het aangedui dat die rassisme wat hulle by die skool verduur hulle baie 

kwaad maak.  Dis partykeer moeilik, maar ... ons leer om saam te werk ... en onsself te 

kalmeer ... meeste van die tyd ...  Ek weet ons word almal baie kwaad ...  Ons word baie 

kwaad ... (Sasha). 

 

Dit het egter geblyk dat die wyse waarop die deelnemers hierdie gevoelens hanteer en 

uitdruk, verskil.  Laasgenoemde gaan later in die hoofstuk as deel van die deelnemers se EI-
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profiel (onder die subskaal Streshantering) ondersoek word.  Al die deelnemers was dit egter 

eens dat hulle moet inpas om konflik te vermy. 

 

iii.      Konformering tot die wit kultuur 

 

Al die deelnemers (behalwe James wat in ’n dubbelmedium-laerskool was) het wit, 

Afrikaanse laerskole bygewoon en het aangedui dat hulle al gewoond is aan hoe die 

Afrikaanse mense dinge doen (Alfred).  Almal (behalwe Alfred) het egter aangedui dat hulle 

twee verskillende mense is ... een by die skool en een by die huis.  Volgens Alfred is hy nie 

noodwendig ’n ander mens by die skool nie, maar weet (hy) net wat om te doen om by die 

Westerse kultuur in te pas.  Soos hy dit stel:   

In die lewe is daar dinge wat jy kán verander ... en dan’s daar goed wat jóú verander. 
By die skool ... het jou ouers sekere verwagtinge van jou, so jy moet ’n ander ... jy 
moet ’n ander méns wees ... by die skool.  Ek sê nie by die huis moet jy nie ordentlik 
wees en sulke goed nie, maar ... by die skool moet jy ’n ordéntlike mens wees ... want 
dis ... dít gaan jou toekoms bepaal ...  By die huis kan jy ... maar by die werksplek 
moet jy netjies aangetrek wees ... nie ‘jeans’ en tekkies ... ’n das en sulke goed ...  
So, die res van ons lewens ... die res van ons lewens gaan dit so wees ...   

 
Volgens Alfred vind hy dit egter steeds baie moeilik: 

... want nou moet ek “wit”-ordentlik wees, want in ... swartmense ... soos jy móét ’n 
ouer persoon ... moet jy groet, soos:   “Hoe gaan dit? ... ja ... ja”.   Maar ... in wit moet 
jy naby kom, dan moet jy sê:  “Hoe gaan dit Tannie? ... goed dankie ... bla bla bla”.  
Nou moet ek so ‘switch’, ‘switch’ ... want dan moet ek nou hierso soos (praat kamma 
sag) “hello Tannie” ... dan moet jy naby praat ...  As ek by die huis is, skree ek vir die 
tannie ...   

 

Alhoewel alles (volgens Tebogo) omtrent dieselfde by die huis is, blyk hierdie oënskynlike 

kultuurverskil ook vir Tebogo ’n uitdaging te wees: 

Soos by die huis is dit van ... soos as jy ’n grootmens groet, dan kan jy net sê “hoe 
gaan dit Ma?” ...  Dan werk jy van die ander kant af.  Dan moet jy nou vriendelik wees 
en als.  So, as jy nou met die juffrou gaan praat ... dan’s dit van “hoe gaan dit met 
Juffrou” ensovoorts ...   

 

Volgens Rosy is die kultuur by die skool en by die huis heeltemal anders: 

Wanneer ek nou huis toe gaan ... en dan word daar niks Afrikaans of iets gepraat nie 
... niks Engels nie ... niks musiek wat ek hier by die skool luister nie ...  Ja ... en die 
goed wat ons doen om ‘fun’ te hê ... dis nie dieselfde nie ... as my wit maatjies in 
hierdie skool nie ...  Soos as ons uitgaan ... die klubs ... en die ... ‘taverns’ ... noem 
hulle dit nou ...  Ja, dis anders ...  En die speletjies wat ons speel, soos toe ek in die 
laerskool was ... soos hier sal ons speel met ‘toys’ en ons sal uitgaan êrens ...  Daar 
is dit ‘totally’ anders, ons doen ander goeters ... soos in die rivier speel en ... berg toe 
gaan ... hout gaan haal ... ons doen sulke goeters.  En as ék daar kom, dan doen ek 
nie sulke goed nie ... dan sê hulle ek is “wit” ... by die huis ... want ek’s nie gewoond 
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aan al daai goed nie ...  Die ding is ... ek praat Afrikaans ... meer as my eie taal ... ek 
kan nie eers my eie taal skryf nie, ek probeer, maar ...  En omdat ek in Afrikaans my 
‘education’ kry, sal hulle vir my sê ek hou myself Wit omdat ek in ‘n wit skool is … in 
die ‘suburbs’ bly ... is jy ’n ‘coconut’.   
  

Volgens haar is daar selfs van die wit kinders wat dink ek hou myself wit ook nog ...  Sy kan 

dit egter verstaan, want ons doen alles wat die witmense by die skool sê.  Die musiek wat 

speel ... dan gaan ons maar net saam ...  ‘Even’ die sokkies partykeer ... hulle speel nie eers 

onse mense se musiek nie ... nie eers een liedjie nie!  Rosy verduidelik verder:  Want as jy 

nou hier is ... dan moet jy nou wit lyk ...  Partykeer as ons in wit skole is ... is dit die 

‘influence’ van die ander wit kinders ... dan ‘change’ ons ... dan leef ons al soos hulle ...  

James som dit goed op: 

Één van hulle móét aanpas by die skool ... en die ander een van hulle ... is by die 
huis!  Normale James, normale Rosy, normale Sasha, normale Khulile, normale 
Tebogo, normale ... Alfred!  Ons almal ... as jy by die skool kom, dan’t jy sê nou maar 
’n masker op en is jy iemand anderste ... ‘pretend’ om iemand anders te wees ... die 
“ander” jouself ... die een wat máák dat jy inpas ... 

 

Khulile stem saam met James en voer in hierdie verband aan:   

Ek moet ook probeer aanpas en ... doen wat hulle doen ... en sê wat hulle sê ... en ... 
ja ... en praat hoe hulle praat en nie ... my eie kultuur insluit nie ...   Soos in ... eers by 
die huis ... jy dra nou jou swart ‘mask’ aan ... jy’s nou Khulile, jy praat nou Sotho ... 
jy’s nou ‘outgoing’ ...  Maar as jy hiér is ... jy’t nog steeds ’n swart ‘mask’ aan, maar jy 
moet ’n wit een ook aantrek, want jy’s nou in (Hoërskool) B ... jy moet wees hoe húlle 
is ...    

 

Volgens Sasha verskil haar eie en die wit kultuur nie veel nie, maar sy het nogtans aangedui 

dat sy nou nie so mal kan gaan by die skool nie.  Volgens James gaan dit (egter) nie oor die 

‘colour’ nie, dit gaan oor die skool en hy is van mening dat die deelnemers daarom moet 

aanvaar dat hulle kultuur nie in die skool geakkommodeer word nie, want ek sien dit nou oral 

... waar die meerderheid van die mense is ... pas die minderheid aan.  Voorgenoemde 

bespreking laat mens onwillekeurig wonder hoe die deelnemers te werk gaan om hul eie 

identiteit binne die skoolkonteks te onderhandel. 

 

6.3.3.3  Onderhandeling van swart identiteit binne ’n wit skoolkonteks 
i.          Sterk ras-etniese identiteit van die deelnemers 

 

Ten spyte van die uitdagings wat die deelnemers binne ’n wit skoolkonteks moet hanteer, het 

hulle almal aangedui dat hulle steeds trots is op hulle ras en kultuur, al kry (hulle) – soos 

Alfred dit stel – nie altyd die geleentheid om dit uit te leef nie. 
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• Alfred 

 

Volgens Alfred is hy baie trots op die feit dat hy amper al die swart tale praat en hy het 

aangedui dat hy steeds die inisiasieskool bygewoon het, al moes (hy) ’n belangrike rugby-

‘game’ mis.   Sy onderwysers was ook van mening dat hy vreeslik trots is op sy eie ras en 

dat hy baie probeer vasklou aan sy eie kultuur.  Dit het uit my gesprekke met die 

onderwysers geblyk dat Alfred openlik in opstand teen rassisme kom:   

Permanent wil hy gesprekke hê met my oor ... rassisme ... en ... jy weet, oor die 
swartmense wat benadeel word en al daai goeters ... en hoe ... hoe hulle bevoordeel 
moet word nou ... en hoe dit nie gebeur nie ... (sy Sosiale Wetenskappe-onderwyser)  

 

Volgens sy Lewensoriëntering-onderwyseres is hy gedurig besig om (haar) te ‘challenge’:   

Soos ... ons het daai gedoen van ... geslagsrolle ... dan sal hy ... hy staan baie sterk 
op vir ... mánlike ... leierskap in ’n gesin ...  Ek dink dis maar sy kultuur ook.  Dis hoe 
ek dit ervaar ... hulle kultuur.  Die man is meer alles dáár ... en die vrou moet die 
kinders grootmaak.  Ek dink dis hoekom dit dalk so is.   
 

• James 

 

Volgens James ‘like’ hy sy ‘coloured hair’ en het hy nog nooit gedink ... ek wens ek is ’n 

witman nie.  Hy het aangevoer dat ‘coloureds’ eintlik ook baie rassisties is ... maar ons is 

rassisties teenoor die wit, teenoor die swart ... en ons hou net van onse eie nasie!  Volgens 

James was hy in die laerskool (wat uit ’n meerderheid swart kinders bestaan het) ook nie 

swart nie ... dis net ... jy wil nie ’n ander kleur wees nie ... jy pas maar net in.   

 

James het aangedui dat hy ook “coloureds coloureds coloureds” (skree kamma uit asof hy in 

opstand kom) was toe hy in Hoërskool B gekom het, maar dat hy agtergekom het dit help 

nie.  Hy was van mening dat die ander (swart en bruin leerders) net bietjie moet leer ... die 

wêreld is beter as jy inpas.  Dit stem ooreen met wat sy Afrikaans-onderwyser oor hom vertel 

het:   

In die begin ... was hy baie rassisties.  Hy wou alles terugtrek na ... o, ek sê dit of ek 
doen dit omdat hy swart is.  Maar dit was omtrent graad 10 ....  Toe’t ek ervaar dat hy 
baie rassisties is, maar deesdae doen hy dit nie meer nie ... glad nie.  Dis asof hy 
heeltemal daardie ding van “julle is wit en ons is swart” ... dat hy dit heeltemal gelos 
het.  
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• Tebogo 
 
 
Alhoewel Tebogo (soos voorheen vermeld) erken het dat hy twee Tebogo’s is – een by die 

huis en een by die skool – het hy aangedui dat hy meer hou van die swart Tebogo, want ek 

voel nog steeds trots op watse ras ek is.  Alhoewel hy aangedui het dat hy iemand sal slaan 

wat rassisties teenoor hom is, het dit geblyk dat hy nog nie gepoog het om rassisme in die 

skool direk uit te daag nie.  Volgens sy onderwysers onttrek hy wanneer daar rassekonflik in 

die klas is, soos een onderwyseres vertel:   

Daar was (byvoorbeeld) verlede jaar ’n uitval van wit kinders wat swart meisies name 
toegesnou het.  Hy raak nie betrokke nie.  Hy bly net stil.  Hy bly net eenkant en hy doen 
sy ding.  Hy raak net nie betrokke nie ...   

 

• Khulile 

 

Khulile het aangedui dat sy weer as Khulile gebore wou word ... want ek hou van hoe ek is.  

Alhoewel dit geblyk het dat sy (soos Tebogo) nog nie probeer het om rassisme in die skool 

direk uit te daag nie, het sy haar ontevredenheid met die wit leerders uitgespreek: 

Want dit maak my eintlik seer om te sien ... ons probeer aanpas ... aan die ... wit 
gemeente ... maar hulle probeer nie aanpas aan óns nie ...  Want ons probeer so 
hard om hiér te wees ... en te verstaan ... waarvandaan hulle kom ... dat van hulle nie 
sulke slegte mense is nie, maar ... hulle probeer nie verstaan dat ván ons nie sulke 
slegte mense is nie ...  Ons voel ... dat ... hulle wil nog steeds hê apartheid ... dit moet 
nog steeds aangaan ... dat hulle ons nog steeds moet seermaak en dat ons ... soos 
voel dat ons niks werd is nie ... dat húlle eintlik daar bo is ... dat hulle eintlik meer 
mág het teen ons ...  

 

• Rosy 

 

Volgens Rosy sal mens (wanneer sy in vakansies by die huis is) nie eers dink ek is in ’n wit 

skool nie.  Volgens haar ‘you can get the Black out of the township, but you can’t get the 

township out of the Black’.  Toe die deelnemers gedurende een van die fokusgroepsessies 

vir hiérdie opmerking gelag het, het sy aangedui:  Julle weet dis waar … dis rêrig waar!  

Rosy se onderwysers het saamgestem dat sy oor ’n sterk rasidentiteit beskik.  Een van haar 

onderwysers het byvoorbeeld aangedui dat sy baie sterk vir haar eie ras (teen enige ander 

velkleur – selfs die kleurlinge) opstaan, terwyl ’n ander onderwyser Rosy se oënskynlike 

gebrek aan motivering om akademies te presteer soos volg verduidelik het: 

Sy’s baie ... tradisioneel.  As haar pa vir haar sê sy moet een of ander tradisionele 
ding gaan bywoon in Kenia ... dan klim sy op ’n vliegtuig en dan gaan doen sy dit.  
Haar ... haar geskiédenis ... is vir haar belangriker as wat haar opvoeding nou vir 
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haar is.  Sy sal eerder haar tradísies opskerp en haar ... jy weet ... as wat sy haar 
skoolwerk sal doen.   

 

Volgens Rosy se Toerisme-onderwyseres:  

... stel sy nogal bietjie belang as ons oor ‘BEE’ en daai goed praat.  Sy’s nogal trots 
op haar kultuur ... sy wil altyd vir die ander kinders vertel ... maar hulle doen dit nou 
só ... en dis die rede ...  Dis eintlik ál wanneer sy belangstel ... as ons kulture doen, of 
so ... 

 

Volgens Rosy het sy op ’n stadium baie erg teen rassisme opgestaan (terwyl haar swart 

vriende nog in die skool was):  Daar was báie bakleiery!  Yo ... daar was báie ... en soos die 

hele ding toe ons polisiestasie toe was ...  Ek was soos erg daai tyd ... ek sou dit soos 

koerant toe gevat het.  Alhoewel sy aangedui het dat sy nou baie rustiger is, voel sy steeds 

benadeel en toon die behoefte om rassisme uit te daag:   

Ek wonder wat sal gebeur as ons nou ‘revenge pay’ ... want óns mense ... ons 
swartmense ... hulle is so ... ‘accepting’!  Ons sal ... hulle sê vir ’n wit vrou “madam” 
en so aan ...  As ’n wit kind nou vir jou sê jy’s ’n “kaffer” …  Weet jy wat?   Party van 
hulle los dit net!  Ons is te ‘accepting’ ... ons is maar net ... ‘taking along’ ... dit is 
hoekom die mense ... hulle trap op ons koppe! 

 

• Sasha 

 

Sasha het aangedui dat sy doodtevrede met haar ras is.  Haar Afrikaans-onderwyseres was 

ook van mening dat haar ras nie vir haar ’n probleem is nie ... miskien omdat sy so ’n móói 

meisietjie is.  Volgens Sasha het sy gereeld (oor rassisme) baklei ... want niemand anders 

doen iets daaraan nie.  Sy het egter baie begrip vir die wit leerders getoon:   

Ek verstaan partykeer hoekom hulle rassisties is ... want hulle ... hulle leer dit by hulle 
ouers ... wat ek nou die dag gesê het ... hulle het nie in apartheid gelewe nie, ons ook 
nie ... maar hulle ouers het hulle so geleer.   

 
Sasha het aangedui dat sy alle mense as dieselfde beskou: 

Ons is almal dieselfde – dis net ’n mens.  So ... en ons almal is deur een God 
gemaak...  En dis vir my lekker om tussen ’n klompie ander kulture te wees ... en 
ander mense te sien hoe hulle sulke goed doen ... en ... en dis vir my lekker om ... 
vriende te wees met ... klomp ander mense ... Ja, dis vir my baie lekker! 

 

6.3.3.4 Portuurgroepverhoudings 
 

Volgens die deelnemers staan omtrent al die swart kinders voorskool en pouses by “die 

boom”.  Hulle het verduidelik dat nuwe swart leerders wat in die skool kom, “uitgenooi” word 

om deel te wees van die boom.  Al die deelnemers, behalwe Alfred, het sodanige uitnodiging 

ontvang (volgens Rosy was Alfred van die begin af te wit en is hy daarom nie uitgenooi nie).  
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Volgens Khulile en Tebogo het hulle wit vriende in die klas, maar hulle het aangedui dat hul 

meestal by die boom is.  Alhoewel Rosy aanvanklik gesê het dat sy omtrent nét wit 

‘tjommies’ het, het dit uit die individuele onderhoude (met haar én haar onderwysers) geblyk 

dat haar vriendskap met die wit leerders ook tot die klaskamer beperk is en dat sy nou meer 

met die swart kinders is wat jonger is (vandat haar swart groepie uit die skool is).    

 

Volgens Alfred was die boom-idee van die begin af ‘stupid’, want kyk hierso ... wat gaan dit 

jou help om jouself te skei van wit mense ... in ’n wit skool?!  Hy het aangedui dat hy in die 

verlede by die wit kinders gestaan het ... maar nou het ek soos ... die swart ouens ingetrek ... 

by die wit groep.  James het ook aangedui dat hy lankal nie meer deel is van die boom nie.  

Volgens Sasha het sy vriende van al die kleure, maar sy noem dat haar beste vriendinne die 

kleurlingmeisies is en dat sy ook baie by die boom is. 

 

Die temas wat uit die semi-gestruktureerde onderhoude met die deelnemers en onderwysers 

van Hoërskool B na vore getree het, kan in tabel 6.20 opgesom word: 

 

Tabel 6.20   Betekenistabel:  Algemene temas – Hoërskool B (wit skoolkonteks) 

Temas Khulile Rosy Sasha Alfred James Tebogo
Belewenis van die 
skoolkonteks 

      

Positiewe belewenis van die 
skool 

* * * * *  

Taalprobleme ****** ***   ** *** 
Rassisme/vooroordeel ******** 

***** 
******** 

***** 
******** 

** 
******** 

** 
******** 

* 
*** 

Pyn weens rassisme ** **    * 
Omgekeerde rassisme  * *  *  
Versuim om teen rassisme op 
te tree/Onregverdigheid 

*** **** ** * *** ** 

Woede (lae impulsbeheer) 
weens rassisme 

* ******* 
**** 

**** ** *** * 

Konformering tot die wit kultuur ******** 
** 

******* 
**** 

* ******* 
*** 

******* 
******* 

*** 

Identiteitsontwikkeling       
Sterk ras-etniese identiteit ** ******* 

*** 
******* ****** *** *** 

Opstand teen rassisme  ******* 
** 

* *** *  

Aanvaarding van alle 
rassegroepe 

  *    

Portuurgroepverhoudings       
Samehorigheid van die swart 
leerders 

** ** *   * 
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 Khulile Rosy Sasha Alfred James Tebogo
Onverdraagsaamheid van die 
wit leerders (teenoor die swart 
kultuur) 

* * * *   

 
6.3.2.5   Die verband tussen EI en deelnemers se aanpassing en funksionering in ’n    

wit skoolkonteks 
 
Die verband tussen hierdie deelnemers se EI en hul aanpassing en funksionering in 

Hoërskool B gaan op dieselfde wyse as Hoërskool A se deelnemers ondersoek word.   

 

i. Leerder A:  Khulile 
 
Khulile se EI-profiel sien soos volg daar uit: 

 

EI-komponent Telling 

Intrapersoonlik  98 

Interpersoonlik 106 

Streshantering  99 

Aanpasbaarheid  97 

Algemene Gemoedstoestand  99 

Totale EK  99 

 
Khulile (graad 10) se akademiese rekord vir die Eerste Kwartaal (2009) sien soos volg daar 

uit: 

Vak Gemiddeld Graadgemiddeld 

Afrikaans Amptelike Huistaal 40 60 

Engels Eerste Addisionele Taal 53 65 

Wiskundige Geletterdheid 34 57 

Lewensoriëntering 40 70 

Gasvryheidstudies 46 57 

Rekenaartoepassingstegnologie 39 61 

Besigheidstudies 48 58 

Gemiddeld 43 (Slaag)  

Dissiplinêre punt +20  

Dae afwesig 0  

 
 
 



 207

• Bespreking:  Khulile 
 

Khulile het baie stil tydens die fokusgroeponderhoude voorgekom – sy het net saam gesels 

wanneer ek spesifiek ’n vraag aan haar gestel het.  Sy het gemakliker gedurende die 

individuele onderhoude gekommunikeer, alhoewel ek die indruk gekry het dat sy soms 

gesukkel het om haarself verbaal uit te druk.   

 

Volgens Khulile kom sy goed met haar portuurgroep (swart én wit) oor die weg, maar sy (en 

haar onderwysers) het aangedui (soos vroeër vermeld) dat sy eintlik net swart vriende het.  

Volgens haar is hulle baie gawe mense ... hulle verstaan my en ... ek verstaan hulle ... ons 

kommunikeer baie met mekaar en ... ons bel mekaar nou en dan ... as ons nie so baie 

huiswerk of take het nie ...   Sy het aangedui dat sy vinnig nuwe vriende maak en dit het 

geblyk dat interpersoonlike verhoudings vir haar baie belangrik is: 

Wanneer iemand ‘n probleem het met my sal ek met die persoon praat ... ek sal 
probeer uitvind hóékom is daai persoon so met my ...  Ek sal probeer iets uitvind oor 
myself ... of ek ‘nasty’ was met daai persoon, of ek net van ... ongeskik was met daai 
persoon.   

 

Dit het ook geblyk dat Khulile goed met haar onderwysers oor die weg kom (sy het hulle 

byvoorbeeld as wonderlik beskryf).  Al haar onderwysers het aangedui dat sy baie ordentlik 

en respekvol teenoor hulle is en altyd haar werk doen.   

 

Volgens Khulile vind sy dit maklik om haar emosies te kommunikeer aan mense wat nader 

aan (haar) is:   

Ek sal dit vir my ma sê, ek sal dit vir my broer sê, my suster sê, maar ek sal dit nie sê vir 
mense wat ek dink hulle gaan vir ánder mense vertel nie.  

 
Dit het veral geblyk dat sy dit moeilik vind om haar emosies by die skool te deel: 

By die huis is ek ... die meisie wat altyd Sotho praat ... wat kommunikeer met my ma-
hulle ... en wat alles net ... praat hoe ek voel ... en sê wat ek wíl sê ... ek’s myself ... 
ek haal net alles uit wat ek wil, maar by die skool ...  As ek hier by die skool is, dan 
moet ek ... hierdie stil meisie wees wat niks sê nie ...  Ek’s teruggetrokke en alles, 
maar by die huis sê ek wat ek wil sê. 

 
Volgens Khulile moet sy altyd sterk wees ... ek moenie mense wys dat ek swak is as hulle 

miskien my sleg gaan sê of iets nie ... ek moet net probeer aanpas aan (by) hulle.  Khulile 

het juis die feit dat sy stil is, as haar “beste eienskap” aangedui, wat volgens haar impliseer 

dat sy goed in staat is om haar emosies (as ek kwaad word oor die rassistiese goed wat 

iemand sê) te beheer en nie probeer om bakleiery te aanval of goed nie.  Dit het geblyk dat 
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sy van positiewe selfspraak gebruik maak om nié op rassistiese opmerkings te reageer (en 

haar emosies in hierdie verband te kommunikeer) nie: 

Ek probeer eintlik die ander mense tóésluit ... so ... die wit kinders wat ... wat ek wéét 
... hulle sál iets sleg teen jou sê ... hulle probeer jou net ... maar ore toemaak en sê 
‘“okay’, dis vandag ’n lekker dag en niémand gaan dit vir my ‘spoil’ nie”.  Ek doen dit 
elke dag so, want ... dit help my meer dat ek net weet ‘okay’ ... waar ek elke dag soos 
in ... as ek op trappe afgaan sê “’okay’ ... daai kind, ek weet hy’t ‘issues’ ... hy gaan 
iets sê” ... dat hy my gaan probeer afkraak ... dat ek nie altyd báng is vir mense nie ... 
dat ek net weet ‘okay’, ek gaan nou na my klas toe, dit gaan ‘okay’ wees ...  Ek weet 
... soos as ek kwaad is ... ek moet net nie ... aggressie ... in uitbeeld nie ...  Ek moet 
dit net bietjie ... probeer beheer ... dan sal ek ‘fine’ wees. 

 
 
Khulile het aangedui as ek bietjie voel ... partykeer as ek óór dit gaan … partykeer dan kry ek 

té warm as ek bietjie kwaad is … dan probeer ek bietjie asemhaal en net bietjie tel of ... dóén 

net iets of ... ek verbeel net iets gebeur ... dan miskien lág ek of doen iets ...  Dit het verder 

geblyk dat sy hierdie emosies (wat deur rassisme veroorsaak is) by die huis (gaan) uithaal: 

As ek miskien kwaad is, sal ek vir my ma-hulle sê ek voel so en so en so, maar ek wil 
nie hê dit moet weer met my gebeur nie ...  Dan praat hulle met my, dan ... stuur hulle 
my kamer toe om bietjie ... meer te kalmeer ... en weer myself te wees ... dan’s ek 
weer stil.   

 
Dit het egter geblyk dat Khulile (ten spyte van die rassisme) tevrede met die skool (soos 

reeds vermeld) én haarself is:  As ek in die spieël kyk, dan dink ek ... ek’s ‘proud’ hoe ek is ...  

Ek gaan nie dat iemand iets sê ‘otherwise’ hoe ek is nie ... ek wil net wees hoe ek is en 

niemand gaan my verkeerd bewys nie.  Sy het verder aangedui dat sy ’n redelik optimistiese 

persoon is wat altyd die beste van ’n slegte saak probeer maak.  Volgens Khulile sal sy 

gewoonlik hulp vra  wanneer sy ’n probleem het wat sy nie self kan oplos nie. 

 

Die EI-temas wat op Khulile betrekking het, kan in tabel 6.21 opgesom word. 

 

Tabel 6.21:  Opsomming van EI-temas:  Khulile 

Temas Fokus-
groepe 

Onder-
houd(e):  

Individueel 

Onderhou-
de: Onder-

wysers 

Observasie/
Refleksie 

INTRAPERSOONLIK  
Kommunikeer emosies aan 
betekenisvolle ander 

* **   

Onderdruk emosies (wat 
deur rassisme veroorsaak 
word – hou ’n front voor) 

* ******   

INTERPERSOONLIK 
Toereikende verhoudings 
met portuurgroep 

* ******** ****  
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Toereikende verhoudings 
met onderwysers 

* * **  

Empatie  **  * 
Behoefte aan aanvaarding * ** *  

STRESHANTERING 
Woede weens rassisme * *   
Hoë impulsbeheer * *********   

AANPASBAARHEID 
Redelike probleemoplossing  *   

ALGEMENE GEMOEDSTOESTAND 
Selftevredenheid  *   
Tevredenheid met die skool * * *  
Positiewe selfspraak 
(selfmotivering) 

 **   

Pligsgetrouheid   ***  
Optimisme  *   
 

ii. Leerder B:  Rosy 

 

Rosy se EI-profiel sien soos volg daar uit: 

 

EI-komponent Telling 

Intrapersoonlik  91 

Interpersoonlik 106 

Streshantering 110 

Aanpasbaarheid 113 

Algemene Gemoedstoestand 108 

Totale EK 108 

 
Rosy (graad 12) se akademiese rekord vir die Eerste Kwartaal (2009) sien soos volg daar 

uit: 

 

Vak Gemiddeld Graadgemiddeld 

Afrikaans Amptelike Huistaal 41 64 

Engels Eerste Addisionele Taal 49 69 

Wiskundige Geletterdheid 38 67 

Lewensoriëntering 60 82 

Gasvryheidstudies 46 68 

Rekenaartoepassingstegnologie 58 75 

Besigheidstudies 50 71 
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Gemiddeld 49 (Slaag)  

Dissiplinêre punt +80  

Dae afwesig 8  

 

• Bespreking:  Rosy 

 

Rosy het reeds na ons eerste ontmoeting (toe ek die doel en verloop van die studie aan die 

potensiële deelnemers verduidelik het) aangedui dat sy graag aan die studie wil deelneem, 

aangesien sy baie stories het om (my) te vertel.  Sy het net een van die fokusgroepe 

bygewoon, maar baie driftig daaraan deelgeneem.  Sy het voorgekom as iemand wat baie 

sterk vir haar eie ras opstaan en soos wat Khulile in die tweede fokusgroeponderhoud 

opgemerk het, het Rosy in ’n groot mate die ander deelnemers opgestook om hulle ware 

gevoelens rakende hul skoolkonteks te kommunikeer.  Rosy het baie “rustiger” tydens die 

individuele onderhoude voorgekom, alhoewel sy steeds gemaklik gesels het.   

 

Volgens Rosy ‘love’ die kinders haar en selfs die wit kinders beskou my al as een van húlle.  

Sy het aangedui dat wanneer die swartmense nou nie daar is nie, sy die vrymoedigheid het 

om by haar wit vriendinne te gaan staan.  Sy het haar verhoudings met ander mense as 

goed beskryf:   

Ek ‘love’ dit om … ander mense te help … as hulle met my praat oor hulle probleme 
... soos om ’n ‘solution’ te kry en hulle te troos ... en goed soos dit.  Ek’s ’n goeie 
vriendin, want ek luister en ek gee baie goeie raad. 

 

Sy het egter aangedui dat dit vir haar moeilik is om haar eie emosies te kommunikeer: 

Ek is nie eintlik so ‘open’ mens nie ...  Ek praat nie baie oor ‘feelings’ nie ...  Ek kan 
nie soos met iemand oor al my probleme praat nie, ek kan nét vir my ma sê ...  Dis 
die enigste mens in die hele wêreld ...  Ja ... ek is maar net die tipe mens ... ek sal dit 
net inhou en stilbly, tot ek by die huis kom, dan bel ek my ma en dan huil ek en ‘stuff’ 
...  Ek kán nie ... al ... ek kan net nie! 

 
Na haar sussie se dood was dit egter ook vir haar moeilik om met haar moeder hieroor te 

praat: 

Ek hou dit in ... soos toe ek my sussie verloor het ... het ek nie met mense daaroor 
gepraat nie ...  Ek het ook nie baie met my ma gepraat nie, want ek wil nie huil ... 
want dit pla haar ook verskriklik baie, want dis haar kind ...  So, ek het maar net 
stilgebly ... 

 

Volgens haar het sy toe maar net gesit en oor haar gehuil ... en gedink oor alles ... en dan 

gebid ... en dan word ek ‘okay’ ... want ek kan nie soos uit die huis uit praat nie ... want dis 

goed ... wat my seermaak en so aan ... en ek praat nie baie daaroor nie. 

 
 
 



 211

Sy het dit ook as ‘n rede aangevoer waarom sy in die verlede so baie baklei het ... omdat dit 

het my seergemaak wat hulle gesê het.  Sy het die volgende insident (wat plaasgevind het 

toe sy in graad 9 was) as voorbeeld gebruik: 

Ons was op die pawiljoen ... en sy’t soos ’n trappie agter my gesit ...  En ek en my 
maatjie, Martie, praat die heeltyd ...  Toe sê hulle vir mý ék moet stilbly, maar hulle sê 
niks vir háár nie ...  ‘Okay’, nou bly ek stil, maar dan praat Martie die heeltyd en sy sê 
niks nie, maar as ék iets sê ... dan sê sy ek moet stilbly ...  En ... toe sit sy ’n klippie 
op my kop ... en toe draai ek om en gooi haar ... so teen die oog ...  En toe klap sy my 
agter die kop ... so agter my kop ... toe draai ek om, toe stamp ek haar ... maar sy’t 
gevloek ... ek’s ’n “meid” en als, maar so hárd ...  En soos die ouers en die 
onderwysers en die hoof ... het soos daar onder gesit en vir ons sanggroep-kinders 
gekyk, so dit was stil ... so almal kon dit gehoor het ... toe sy my gevloek het.  En toe’t 
ek haar gestamp ... en toe was ek óp haar ... en toe moes die meneer ... en die VLR 
... my kom afhaal van haar af. 

 

Volgens Rosy is sy egter baie beter hierdie jaar ... ek weet nou wanneer om stil te bly.  Sy 

het aangedui dat sy (vandat die ander nie meer hier is nie) nie meer so erg is nie: 

Jy sou net íéts vir my sê ... ek het áltyd ’n ‘comeback’ gehad ... en ek sou nie stóp nie 
...  Nou sal ek miskien net een woordjie sê en dan sal ek dit los ... ja, dan sal ek 
omdraai en loop.  Ek gaan nie as iemand nou net vir my iets sê sommer net begin 
slaan nie.  Want soos nou ... as iemand my nou stamp en so aan ... ek sal nie so erg 
reageer nie ... ek sal hulle net uitlos.  Soos die outjie wat vir my gesê het ek’s ’n 
“meid” ... ek het hom terug gevloek, maar ek het nie iets ‘majors’ gedoen nie ... ek het 
hom maar net gelos.  Ja ... dit was seker my vriendinne wat gemaak het dat ek só 
was ...   

 
 
Volgens Rosy kan (sy) nie rêrig stres nie:  Ek raak nie soos wat die ander kinders raak hier 

by die skool nie:  “Oe, die skoolwerk is te veel!”  Dit ís vir my te veel en ... moeilik ... maar ek 

sal dit nie só erg vat nie ...  Jy kom oor dit.  Volgens haar sal sy so nou en dan ’n bietjie 

‘crack’ oor Wiskunde, maar sy het aangedui dat sy dit by die huis doen.  Rosy het egter, 

soos haar onderwysers, aangedui dat sy niks rêrig in die klas doen nie.  Laasgenoemde het 

aangedui dat hulle goed met haar oor die weg kom, alhoewel hulle bekommerd is oor haar 

oënskynlike ongeërgdheid teenoor haar akademie.  Volgens Rosy se onderwysers is sy 

vreeslik baie afwesig en gee sy baie van haar portefeulje-opdragte nie in nie. 

 

Rosy het aangedui dat sy baie goed met probleemoplossing is.  Volgens haar sal sy baie oor 

die probleem dink (selfs lysies van voor- en nadele maak) totdat sy die beste oplossing kry.  

Sy het ook aangedui dat sy maklik hulp sal vra (indien dit nie ’n persóónlike probleem is nie).  

Volgens Rosy is sy oor die algemeen ‘happy’, maar sy het aangedui dat haar suster se dood 

dit miskien ’n bietjie beïnvloed.  Rosy het haarself verder as baie optimisties beskryf, maar 
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aangedui dat sy nie van haar ‘body’ hou nie (sy het egter beklemtoon dat sy besig is om iets 

daaraan te doen). 

 

Die EI-temas wat op Rosy betrekking het, kan in tabel 6.22 opgesom word. 

 

Tabel 6.22:  Opsomming van EI-temas:  Rosy 

Temas Fokus-
groep 

Onder-
houd(e):  

Individueel 

Onderhou-
de: Onder-

wysers 

Observasie/
Refleksie 

INTRAPERSOONLIK  
Onderdrukking van emosies  *******   

INTERPERSOONLIK 
Goeie kommunikasie-
vaardighede 

* * * * 

Toereikende verhoudings 
met (wit en swart) 
portuurgroep 

* **** ****** * 

Toereikende verhoudings 
met onderwysers 

  ***  

Empatie  **   
STRESHANTERING 

Woede (lae impulsbeheer) 
weens rassisme 

****** *** ****  

Verbetering in impulsbeheer  ******** *  
Hoë strestoleransie (m.b.t. 
skoolwerk) 

 *   

AANPASBAARHEID 
Effektiewe 
probleemoplossing 

 *   

ALGEMENE GEMOEDSTOESTAND 
Tevredenheid met die skool  *   
Geluk  *   
Optimisme  *   
Ongeërgdheid teenoor 
akademie (gebrek aan 
motivering) 

 ** **********  

Ongemagtigde afwesighede   *****  
Ontevredenheid met haar 
fisiese voorkoms 

 ** *  

 

iii. Leerder C:  Sasha 

 

Sasha se EI-profiel sien soos volg daar uit: 
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EI-komponent Telling 

Intrapersoonlik   94 

Interpersoonlik 116 

Streshantering   86 

Aanpasbaarheid 101 

Algemene Gemoedstoestand 108 

Totale EK   97 

 

Sasha (graad 11) se akademiese rekord vir die Eerste Kwartaal (2009) sien soos volg daar 

uit: 

 

Vak Gemiddeld Graadgemiddeld 

Afrikaans Amptelike Huistaal 50 60 

Engels Eerste Addisionele Taal 48 63 

Wiskundige Geletterdheid 67 62 

Lewensoriëntering 83 73 

Lewenswetenskappe 53 64 

Besigheidstudies 50 72 

Toerisme 77 67 

Gemiddeld 61 (Slaag)  

Dissiplinêre punt +30  

Dae afwesig 0  

 

• Bespreking:  Sasha 

 

Sasha is ’n besonder mooi meisie wat baie vriendelik en opgeruimd voorgekom het.  Sy het 

baie gemaklik gedurende die fokusgroep- en individuele onderhoude gekommunikeer en sy 

het die vrymoedigheid gehad om van haar groepslede te verskil. 

 

Volgens Sasha het sy báie vriendinne (swart én wit) hier by die skool wat baie ‘nice’ is en 

wat haar baie gelukkig maak.  Alhoewel haar beste vriendinne bruin is, het sy aangedui dat 

sy na baie ‘parties’ en ‘sleepovers’ van die wit kinders genooi word.  Sy het aangedui dat sy 

haarself in die middel sien, aangesien haar swart en wit vriende mekaar nie eintlik ken nie.   

Dit het geblyk dat Sasha daarvan hou om tussen mense te wees: 
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Ons almal is mense en dit is vir my lekker om tussen baie mense te wees.  Ek hou 
van dit ... om met baie verskillende ... tussen báie mense en vriende te wees.  Dis vir 
my lekker ... báie lekker! 

 
Haar onderwysers het haar ook as ’n sosiale vlinder beskryf wat met almal meng en dit het 

geblyk dat sy ook baie goed met húlle oor die weg kom.  Volgens Sasha is sy baie lief vir 

haar onderwysers, terwyl hulle haar weer as ’n baie gelukkige, vriendelike, ordentlike, goed 

opgevoede kind beskryf het.  Dit het ook uit die individiuele onderhoude geblyk dat sy  

empatie teenoor ander individue kan toon en hulle onvoorwaardelik aanvaar: 

Ek dink dis omdat ek maklik mense aanvaar soos wat hulle is.  As ek nou iemand 
gaan sien wat ek ken in ’n ‘mall’, gáán ek hulle groet ... want ek kén hulle ... dit is hoe 
ek is.  Dit maak nie saak wié dit is nie, soos, mense groet wat ... uhm ... soos Jani 
van Tonder (skuilnaam vir ‘n dogter in haar graad wat baie geviktimiseer word in die 
skool) ....  Die mense lág haar uit en goeters ... en dit maak my só seer, want ek 
‘mind’ nie ... waar sy is nie ... uhm ... dit kan ook by ander vriende wees ...  Ek sal 
haar altyd groet, want ek ken haar al van ... graad 2 af ... en ek sal haar groet en ek 
sal by haar staan vir ’n rukkie ... want sy’s my vriendin ...  Ons ken mekaar al hoe lank 
nou en ... mense kan lag daaroor ...  Ek ... dit maak net nie vir my mooi sin hoekom 
hulle vir haar lag nie, want sy’s ook maar net ’n mens ...   

 

Volgens Sasha is dit nie vir haar moeilik om (haar) medemens te aanvaar nie: 

Ons is almal van een God af gemaak om ... saam te lewe ...  Dis nie ‘suppose’ om dié 
daar te wees en dáái daar te lewe nie ... en daai een daai kant te wees nie ... en dis 
vir my so ... dit maak my ... dis hoekom dit my so seermaak ...  Dit gee nie om of dit ’n 
witmens is wat rassisties is ... of ’n swartmens teenoor ’n witmens, gaan dit my nog 
steeds seermaak ... 

 

Dit het verder geblyk dat interpersoonlike verhoudings vir Sasha baie belangrik is en dat sy 

moeite sal doen om konflik op te los: 

Ek kan rêrig nie eintlik lelik wees ... met ’n ander persoon nie, want as ek lelik met 
iemand sal wees en iemand is lelik met my, gaan dit my ... die heeltyd pla totdat ek ... 
totdat ek dit úitsorteer met daai persoon ...  Dat ek ... behoorlik praat met daai 
persoon en sê dit is wat verkeerd is;  daai is wat verkeerd is.  Dit gaan my pla ... die 
hele tyd. 

 

Ten spyte van haar goeie interpersoonlike verhoudings, het Sasha egter aangedui dat sy 

vinnig kwaad word en ‘anger management’-probleme het.  Volgens haar is dit die meeste 

van die tyd van die kinders in die skool wat (haar) so kwaad maak, anders is daar niks 

eintliks nie:   

Soos wat opmerkings teenoor jou maak ... of ... goeters sê of partykeer sal iemand 
jou net sommer ... vloek ... want jy kry báie ongeskikte kinders wat ... net vir jou sal 
iets sê hier uit die bloute uit ... of iets.  Of partykeer loop hulle binne-in jou vas sonder 
om jammer te sê ...   
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Sasha het verder in hierdie verband aangedui dat sy meestal haarself is by die skool, maar 

verduidelik haar “twee mense” as: 

As ek kwaad word ... en as ek net myself is, want as ek kwaad word, is ek ’n héle 
ander persoon ...  Nie almal weet dit nie, maar die meeste mense weet dit ... want as 
ek rêrig kwaad ... ek raak baie baie kwaad ... en ... ek raak mál ....   

 
Sy het egter aangedui dat sy dit probeer hanteer en dat dit al beter is, want in die verlede het 

ek  net ... baklei.  Volgens haar sluit sy haarself nou in haar kamer toe en gaan sit en doen 

iets sodat die kwaadgeit kan weggaan, aangesien dit vir haar partykeer moeilik is om oor 

haar emosies te praat.  Volgens haar sal sy miskien vir ván (haar) vriendinne sê hoe sy voel, 

maar definitief nie vir almal nie. 

 

Dit het egter geblyk dat wanneer die probleem nie oor gevoelens gaan nie, dit vir haar 

makliker is om daaroor te praat.  Sy het byvoorbeeld aangedui dat sy die vrymoedigheid het 

om haar onderwysers om hulp te vra (wanneer die probleem skolasties van aard is) en dat 

sy dit meestal regkry om haar probleme op te los. 

 

Volgens Sasha is sy meestal gelukkig en probeer (sy) om altyd optimisties te wees.  Sy het 

ook aangedui dat sy lief is vir die skool en heeltemal tevrede met haarself is, want God het 

ons almal gemaak soos wat ons is.  Dit het ook geblyk dat sy optimisties oor die toekoms is:   

Ek kyk vorentoe ... ek ... uhm ... dink aan my toekoms en goeters ... uhm ... wat ek wil 
... rêrig wat ek eendag rêrig wil doen ... hoe ek my lewe wil hê ...  Ek weet my lewe is 
in die hande van God, maar jy moet nog steeds ’n beplanning hê van jou lewe ook. 

 
Sasha is bereid om haar kant te bring om (haar) ideale te bereik.  Alhoewel een van haar 

onderwysers aangedui het dat sy bietjie lui is, het die ander onderwysers aangetoon dat sy 

baie hard (en vreeslik netjies) werk. 

 

Die EI-temas wat op Sasha betrekking het, kan in tabel 6.23 opgesom word. 

 

Tabel 6.23:  Opsomming van EI-temas:  Sasha 

INTRAPERSOONLIK  
Temas Fokus-

groepe 
Onder-

houd(e):  
Individueel 

Onderhou-
de: Onder-

wysers 

Observasie/
Refleksie 

Kommunikeer emosies 
(selektief) 

 *   

INTERPERSOONLIK 
Goeie kommunikasie-
vaardighede 
 

* * * * 
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Toereikende verhoudings 
met portuurgroep (swart en 
wit) 

** *********** ******* * 

Toereikende verhoudings 
met onderwysers 

 ** ***  

Empatie  **   
STRESHANTERING 

Woede (lae impulsbeheer) 
weens rassisme 

**** ****   

Verbetering in impulsbeheer  *   
AANPASBAARHEID 

Redelike probleemoplossing  *   
ALGEMENE GEMOEDSTOESTAND 

Selftevredenheid * * *  
Tevredenheid met die skool  *   
Positiewe 
toekomsperspektief 

 * * * 

Geluk   *** * 
Optimisme  *  * 
Pligsgetrouheid  * ***  
 
iv. Leerder J:  Alfred  

 

Alfred se EI-profiel sien soos volg daar uit: 

 

EI-komponent Telling 

Intrapersoonlik 130 

Interpersoonlik   84 

Streshantering   65 

Aanpasbaarheid 117 

Algemene Gemoedstoestand 111 

Totale EK 103 

 

Alfred (graad 10) se akademiese rekord vir die Eerste Kwartaal (2009) sien soos volg daar 

uit: 

 

Vak Gemiddeld Graadgemiddeld 

Afrikaans Amptelike Huistaal 62 60 

Engels Eerste Addisionele Taal 64 65 

Wiskundige Geletterdheid 57 57 

Lewensoriëntering 69 70 
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Geografie 29 51 

Toerisme 69 71 

Ekonomie 39 61 

Gemiddeld 55 (Slaag)  

Dissiplinêre punt -120  

Dae afwesig 1  

 

• Bespreking:  Alfred 

 

Alfred het voorgekom as ’n baie selfversekerde seun met ’n goeie sin vir humor (hy het die 

deelnemers gedurende die fokusgroeponderhoude telkens laat skater van die lag) wat nie 

bang is om te sê wat hy dink of voel nie.  Hy het byvoorbeeld gedurende die 

fokusgroeponderhoude glad nie (soos Khulile en Tebogo) geïntimideer gevoel deur die ouer 

deelnemers nie.  Hy het ook gedurende die individuele onderhoude met groot gemak en 

vrymoedigheid gekommunikeer.  

 

Dit het geblyk dat Alfred daarna streef om altyd homself te wees:   

Ek sê vir myself ek moet altyd ék wees ... anderste gaan mens ’n leuen lewe.  Ek sê 
vir myself ... “jy is Alfred Mpaneng ... en jy ken jouself” ...  So, dit gee nie om wat 
mense sê nie, wees jouself, want ek dink Liewe Jesus het ons gemaak ... elkeen 
soos wat ons is ...   
 

Hy het byvoorbeeld aangetoon dat hy nie die konformering tot ’n wit kultuur as negatief 

beskou nie, maar eerder as iets wat ek vir my toekoms moet doen.  Volgens hom moet hy 

daarom ... soms in situasies ... moet ek áánpas ... by ander mense ... dan kan ek nie sê 

maar eienaardig wees nie, dan moet ek inpas by ander mense ook. 

 

Volgens Alfred is hy een van die ‘jocks’ in sy graad en het hy baie goeie wit vriende, veral 

omdat (hy) rugby speel.  Hy het aangedui dat hy dikwels by hulle oorslaap, na baie baie baie 

baie parties genooi word en selfs saam met hulle dronk raak.  Volgens Alfred het hy die 

afgelope jaar ook met ’n paar swart kinders bevriend geraak wat nie by die boom staan nie, 

alhoewel die ander deelnemers  aangedui het dat hy swarter as swart buite die skool is.   

 

Volgens Alfred het hy nie ’n beste vriend nie:  Ons is ... die hele span ... is my beste vriend, 

so ek kan .... enigiets deel met álmal!  En soos in die kringetjie by die opwarming ... kan ek ... 

als met hulle deel ... en hulle kan als met my deel ... en ons kan grappies maak ... 
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Dit het geblyk dat Alfred nie skroom om te sê wat hy dink of voel nie, byvoorbeeld:   

As ‘n juffrou nou mislik was met my ... gaan ek verseker iets sê ...  Ek gaan dit nie 
binne hou en daaroor stres en dink hoekom het juffrou dit gesê of hoekom het juffrou 
dit gedoen nie ... ek laat dit net als uit.   

 

Hy het ook gedurende die fokusgroeponderhoude openlik oor sy idee van die boom – dat dit 

‘stupid’ is – gesels.  (Dit terwyl hy weet hoe belangrik die boom vir die meeste swart leerders 

is).  Alfred het aangedui dat hy sy emosies baie maklik kan kommunikeer, want ek gee nie 

eintlik om wat mense van my dink nie ...  As ’n ou dink wat ek nou voel is ‘stupid’ ... gee ek 

nie om nie, ek gaan dit nog steeds vir hom sê! 

 

Volgens hom word sy portuurgroepverhoudings negatief hierdeur beïnvloed:  Almal het ’n 

probleem met my ... as ek ... as ek iets wil sê ... as ek iets dink, dan sê ek dit.  Hy het ook 

aangedui dat veral die ouer kinders soms probleme met hom het, aangesien hulle hom as 

arrogant bestempel.  Sy onderwysers het aangedui dat hulle hom grotendeels dieselfde 

beleef.  Volgens sy Lewensoriëntering-onderwyseres hou hy (byvoorbeeld) daarvan om die 

aandag op hom te fokus en sy het aangedui dat hy nie baie respek het vir grootmense nie, 

want hy sal sê wat hy wil sê wanneer hy dit wil sê ...  ’n Ander onderwyser het aangedui dat 

hy sal intjip as ’n ander kind praat en net sy opinie gee.  Volgens sy Wiskunde-onderwyser 

het hy ’n baie sterk persoonlikheid ... hy sal byvoorbeeld oorneem en party kinders sal dalk 

nie daarvan hou nie.  Hulle het egter aangedui dat hy oor die algemeen goed met sy 

portuurgroep oor die weg kom. 

 

Volgens Alfred is sy grootste probleem die feit dat hy vinnig kwaad raak.  Hy het gewys op 

gevalle wat ek regtig baie kwaad raak, byvoorbeeld nuwe onderwysers wat ons uittart en so 

aan.  Dit het egter geblyk dat rassisme in sý geval ook die grootste rede vir sy aggressiwiteit 

is, soos in die volgende insident geïllustreer kan word: 

Toe ek ... toe ons teen (Hoërskool) J gespeel het ... dit was ’n groot rugbyskool ... in 
Pretoria ...  En ons ‘jol’ ... ek vang die bal en hardloop agter deur álmal ... maar ek 
‘step’ die ou ... “wat doen jy jou kaffer!”   Maar toe ek hom ge-‘hand-off’ het, toe slaan 
ek hom so met die vuis ...  Toe slaan ek hom so ‘pah’ ... toe lê hy nou daar ...  Daarna 
toe sê ek vir hom “wat sê jy daarvan?” ...  En hy slaan... ek besluit ... daar’s niks 
anders wat ek kan doen nie ... ek gaan nie terugstaan en kyk hoe hy my slaan nie ...  
Toe ... word ek ge-‘ban’ vir ’n ‘game’ ...  En soos teen C-Tek het dieselfde gebeur ... 

 

Volgens Alfred het hy (behalwe tydens rugbywedstryde) nog nooit in die hoërskool baklei nie, 

in die laerskool ja, baie, maar nog nooit in die hoërskool nie ...  Hy het aangedui dat hy 

kinders wat rassistiese goed sê wíl slaan, maar ek ‘chill’ ...  Hy het die moontlike nagevolge 

daarvan as rede hiervoor aangevoer:   
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Ek loop net weg, want as ek rêrig iets gaan sê … dan raak dit lelik ... want wat as ek 
die ou dóódslaan, dan moet ek nou die res van my lewe in die tronk gaan sit ...  En as 
my ma moet uitvind ek het iemand geslaan by die skool, is ek uit die skool uit!   
 

Dit het egter geblyk dat laasgenoemde vrees ’n sterker motivering vir hom is om nié te baklei 

nie:  Maar kom na my huis toe ...  en sê vir my ... dan gaan ek jou gooi met die bank ... en 

gooi met die televisie! 

 

Volgens Alfred is dit vir hom ‘easy as pie’ om probleme op te los, aangesien hy so maklik 

daaroor praat.  Hy het aangedui dat hy (indien die probleem vir hom te moeilik lyk) nie sal 

huiwer om hulp te vra nie.   

 

Alfred het homself verder as baie ‘happy’ beskryf en aangedui dat hy altyd probeer om die 

beste van ’n slegte saak te maak.  Volgens Alfred het hy soos baie passies ... en as ek van 

iets hou, gaan ek uit en ek doen als wat ek kan om dit reg te kry ... 

 

Die EI-temas wat op Alfred betrekking het, kan in tabel 6.24 opgesom word. 

 

Tabel 6.24:  Opsomming van EI-temas:  Alfred 

Temas Fokus-
groepe 

Onder-
houd(e):  

Individueel 

Onderhou-
de: Onder-

wysers 

Observasie/
Refleksie 

INTRAPERSOONLIK  
Kommunikeer 
denke/behoeftes/emosies 

*** ****** *** * 

INTERPERSOONLIK 
Goeie kommunikasie-
vaardighede 

* * * * 

Toereikende verhoudings 
met wit portuurgroep  

* ***** **  

Ontoereikende verhoudings 
met onderwysers (daag 
gesag uit) 

* * **  

Ontoereikende verhoudings 
met sommige leerders  

 ** ***  

(Aanvanklike) verwerping 
deur eie ras 

** *   

STRESHANTERING 
Woede (lae impulsbeheer) 
weens rassisme 

* ***   

Verbetering in impulsbeheer 
(sedert die laerskool) 

* *   

Vermyding van konflik 
 
 

 *   

 
 
 



 220

AANPASBAARHEID 
Effektiewe 
probleemoplossing 

 *   

ALGEMENE GEMOEDSTOESTAND 
Selftevredenheid * ****  * 
Selfvertroue **  * * 
Tevredenheid met die skool  *  * 
Geluk/humor  *  * 
Optimisme * *   
 

v. Leerder K:  James 

 

James se EI-profiel sien soos volg daar uit: 

 

EI-komponent Telling 

Intrapersoonlik   82 

Interpersoonlik 103 

Streshantering 127 

Aanpasbaarheid 114 

Algemene Gemoedstoestand   95 

Totale EK 111 

 

James (graad 12) se akademiese rekord vir die Eerste Kwartaal (2009) sien soos volg daar 

uit: 

 

Vak Gemiddeld Graadgemiddeld 

Afrikaans Amptelike Huistaal 48 64 

Engels Eerste Addisionele Taal 63 69 

Wiskundige Geletterdheid 28 63 

Lewensoriëntering 78 82 

Dramatiese Kunste 85 75 

Toerisme 84 71 

Rekenaartoepassingstegnologie 64 57 

Gemiddeld 64 (Slaag)  

Dissiplinêre punt +35  

Dae afwesig 1  
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• Bespreking:  James 

 

James was die enigste van die ses deelnemers wat aan my bekend was.  Aangesien ek by 

die skool werksaam was, het ek geweet dat hy (soos vroeër vermeld) een van die 

onderhoofseuns was en absoluut uitgeblink het op kultuurgebied.  Hy het gedurende die 

fokusgroep- én individuele onderhoude baie gemaklik gekommunikeer en my telkens laat 

skater van die lag. 

 

James het aangedui dat hy met die meerderheid kinders goed oor die weg kom.  Die 

kleurlinge kom ek orraait mee oor die weg.  Die swartes is ek nog bietjie skrikkerig voor ... 

maar ek weet ek moet met hulle praat ...  Volgens die deelnemers word James juis deur die 

swart (en bruin) leerders daarvan beskuldig dat hy homself “wit” hou:  Laat ek (Rosy) jou dít 

sê van hierdie kind (James) ...  As hy saam met sy wit vriende is, is hy só anders ...  Saam 

met ons is hy soos ... “ja ... ja” ... (maak vir James na), maar nou saam met hulle ... is hy 

hierdie ... boerseun!  Sasha het egter aangedui dat sy dit kan verstaan, aangesien hy op die 

VLR is.  Volgens Rosy was dit egter vóór dit ook nog ...  Rosy het aangedui dat haar swart 

vriendinne (van die vorige jaar) nog steeds vra:  “Hoe’s die wit ou?  Is hy nou swart of is hy 

nou wit?” 

 

James het beaam dat hy eintlik meer met die wit kinders praat, want ek’s nou in ’n hoër 

posisie as hulle (die deelnemers) ... ek móét meer met die wit kinders praat en meer met 

hulle kuier ...  Volgens James het hy op die graad 8-kamp sommer baie vriende gemaak, 

want ons het so ’n vuurding gehad en toe moes ons optree, so die klasse teen mekaar ...  En 

toe voel ek ... nee, ná daai kamp was dit vir my heerlik ... ek wil ‘actually’ daar (in Hoërskool 

B) wees, want ... daarna is ek nie meer gesien in bruin en swart nie.  Volgens hom het hy sy 

beste vriend ook op die kamp ontmoet:  Ons is nou nog saam ... ek en Kobus ...  Toe’s ons 

nog toevallig in dieselfde dramaklas ook en toe’t ons oorgevat.  Volgens James is sy vriende 

vir hom baie belangrik en sal hy enige iets vir hulle doen.  Hy het byvoorbeeld aangedui dat 

hulle nie eers meer vra nie, hulle neem net naderhand aan dat ek gaan altyd help. 

 

James se onderwysers het ook aangedui dat hy baie gewild is by sy (wit) portuurgroep en 

uitstekend met hulle oor die weg kom.  Volgens sy graadvoog het hy byvoorbeeld die meeste 

stemme gehad van die seuns én meisies in die VLR-verkiesing ... voor die hoofleiers se 

stemming plaasgevind het.  Sy Toerisme-onderwyseres het James as ’n uitstekende kind 

met báie gevorderde ‘people skills’ beskryf.   Volgens haar run hy alles – ten spyte van die 
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hoofmeisie en ander onderhoofseun wat daar (in dieselfde klas) is.  Sy het byvoorbeeld 

aangedui dat as sy opstaan en wil klasgee, dan’s hý die een wat sê “’okay’, nee kom ons 

luister” ... en álmal luister vir hom.   

 

Dit het egter geblyk dat James se sterk vrees vir verwerping daartoe lei dat hy glad nie sy 

gevoelens by die skool kommunikeer nie (nie eers teenoor sy beste vriend, Kobus nie), want 

ek dink niemand gaan my aanvaar so nie.  Volgens James ken (hy) van masker opsit, want 

as ek rêrig voel ek ... nè ... om te huil, dan dink ek nee, ek gaan nie huil nie ... ek ‘smile’ 

eerste ...  Dit het geblyk dat hy vanweë sy huislike omstandighede (soos by sy “agtergrond” 

vermeld) minderwaardig teenoor sy wit portuurgroep voel en daarom eerder stilbly oor wat by 

die huis aangaan:    

Op ’n stadium gaan dit ... gaan dit baie erg by my huis ... En dan kom ek skool toe en 
... dan ‘smile’ ek en ek praat met almal en ek gaan altyd tekere soos ... soos ek ... ek 
normaalweg gaan ...  En soos ... ek weet van sekere goed wat ek ... dan moet ek 
loop en dan is dit ver plekke waar ek moet gaan ... soos ’n afskeid doer anderkant en 
... toe lóóp ek soontoe ...  En toe wil almal vra:  “Het jy geloop?” en toe’s ek van “nee! 
my pa het my net hier om die blok afgelaai” ...  Ek ken al die storie so wat ek ‘spin’ ... 
so ... 
 

Dit het verder geblyk dat (in teenstelling met van die ander deelnemers wat daarop reageer) 

James meestal die rassisme waaraan hy blootgestel word, ignoreer (ek ‘pretend’ altyd dit is 

nie daar nie) of ’n grap daarvan maak:   

Ek kan altyd ... maak nie saak wát iemand sê ... ek kan altyd ’n grap maak ...  Ek vat 
die lewe as ’n ‘joke’ en dan kom ek maar daaroor ...  Hulle (die deelnemers) vat dit 
ernstig op as hulle (die wit kinders) vir jou “kaffer” sê ...  Maar ek vat dit as ’n ‘joke’ ... 
of ek het nou altyd die ding van wit ... ek het altyd ... “Gmpf, witmense ...!”  En dan 
breek ... en dan lag hulle almal.  En dis nou al rassistiese ding wat ek nou kan sê ...   

 

Dit het voorgekom of James die negatiewe gebeure in sy lewe (en emosies wat daarmee 

gepaard gaan) in sy skoolverpligtinge kanaliseer: 

Partykeer dink ek ... as ek niks het ... as daar nie iets is wat sleg is by die huis ... as 
daar nie so iets is nie, dan presteer ek nie ...  Ek is meer ... daai ... kom ek sê ... ek is 
’n adrenalien-‘junkie’.  As dit sleg gaan by die huis, dan presteer ek ...  Ja, as daar 
iets fout is, loop alles vir my net so reg, maar as daar nie iets fout is nie ... dan ... ja, 
dan presteer ek nie. 

 
Hy het byvoorbeeld vertel dat hy op sy besigste was net na sy ouma oorlede is:  Ek het nie 

eers rêrig tyd gehad om te dink wat by die huis aangaan nie ...  En ek het nie eers rêrig 

gedink dat my ouma oorlede is nie.  James was baie emosioneel (en het onbedaarlik gehuil) 

toe hy hieroor begin praat het en my vertel het hoe kwaad hy vir die skool was, want dit was 

net na interhoër (toe hy hoofdirigent was) ... en ek het álles gegee daai dag ... daai dag wat 

ek ... kón met my ouma praat ... toe’t ek alles gegee vir dié skool ... en toe mis ek die 
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belangrikste ding in my lewe ... want my stem was weg.  James het later aangedui dat dit die 

eerste keer was wat hy met iemand oor sy ouma se dood gepraat het.  Volgens hom koop ek 

gewoonlik vir myself ’n tjoklit ... en dan vergeet ek altyd gou wat alles in my huis aangaan ... 

en alles wat ek voel.  Ja, ek vergeet van dit. 

 

James het aangedui aan dat hy eers later begin het om hom nie aan rassisme te steur nie: 

Want soos in die laerskool ... my hele laerskoolloopbaan ... was ek soos die “Baklei-
seun van die Jaar” ...  Hulle het my “Fightman” genoem en dan kry ek soos pryse vir 
dit ... want ek het soos daai hele skool geslaan!  As iemand ’n probleem gehad... 
dan’t ek gesê “wat” ... “wie’s die probleem?”  Dan loop ek na die ou toe ... en dan 
‘pwa pwa pwa’ (asof hy iemand slaan) dan slaat ek hom en dan loop ek ... 

 

Volgens hom het hy intussen (in die hoërskool) breins gekry en begin besef dat hy nie beter 

voel nadat hy iemand geslaan het nie.  Hy het dít as die rede aangevoer waarom hy rustiger 

geraak het: Van daai dag in graad 9 wat ek so gesweer het ek sal hulle slaan (nadat hulle 

hom van selfoonsdiefstal verdink het) ... het ek net besluit ... hoekom slaan ek hierdie 

mense?  Voel ek beter daarna?  Volgens James doen hy nou niks wanneer hy kwaad word 

nie, ek ‘smile’ net vir hom.  Hy het die volgende voorbeeld genoem:   

Maar laasjaar ... daar’s ’n outjie ... hy was in my laerskool ... Pierre ... nou ek het hom 
báie geslaan!  En toe nou in die hoërskool ... toe een dag ... toe sê hy hy gaan my 
slaan, toe slaan hy my deur die gesig ...  Toe staan ek net daar ... “is jy reg, voel jy 
nou beter, is jy nou bly?” 

 

James het verder aangedui dat stres (vir hom) nie bestaan nie:   

Die feit is ... dat ek vat dit altyd rustig.  Ek is dit nou al gewoond.  So, nou as dit kom 
en dan ... soos by die dagbestuurgoed ... dan stres almal ... dan sê ek:  “nee wat, kry 
net eers musiek daar rustig”.  En as daar musiek is, is daar altyd orde.  En dis hoe ek 
dit doen ... by die huis of by die werk ... ek sal dit hanteer ...  Ek ... ek is nou al 
gewoond om sulke goedjies te doen.  Ek ... stres nie meer nie. 

 

Volgens James se VLR-voog beskik hy oor baie goeie probleemoplossingsvermoë: 

Hy het altyd baie goeie idees ... en hy dink bietjie verder ...  hy sal na die praktiese 
implikasies van goeters kyk.  Hy sal nie net hierdie ding van “ons moet ’n ‘chopper’ 
kry nie” (vir die hoof se verjaarsdag) ... hy sal dink ‘okay’ maar “wat kos die 
‘chopper’?” ... “kan ons dit bekostig?” ... “is hier ’n landingsplek vir die ‘chopper’?”...  
Hy dink bietjie verder as net die plan wat hy self gemaak het. 

  
James het ook aangedui dat hy altyd ’n plan maak:  Jy dink gewoonlik wat is jou probleem ... 

en dan vind jy ’n oplossing ...  Hy gebruik sy Wiskunde as ’n voorbeeld: 

Jy probeer altyd eers jouself en dan gee jy op ... En dan later dan dink jy ... wag, nee 
... en dan probeer jy weer en dan kom jy tog nie weer by die antwoord uit nie.  En dan 
probeer jy ... soos nou die keer ... ons het Wiskunde geskryf en ek het twee ure 
gesukkel met een som ...  Ek het elke metode wat ek ken en wat ek kán doen, het ek 
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probeer ...  Toe later het ek opgegee ... toe’t ek gaan slaap ... maar terwyl ek slaap, 
toe dink ek nog steeds aan ’n oplossing ...  Toe kry ek een, toe skryf ek dit neer, toe’s 
dit reg.  En toe kry ons daai som nét so! 

 

Volgens hom sal hy hulp vra (indien die probleem nie emosioneel van aard is nie):  As ek iets 

nie kan oplos nie, dan vra ek iemand om my te help ... soos ek bel gereeld vir Kobus wakker 

en sê:  “Kyk hier Broer, ek sukkel rêrig met hierdie som”.  James het ook ’n oplossing vir sy 

finansiële probleme gevind:   

Ek het ... graad 10 ... het ek gaan werk ... gaan ‘waiter’ by Spur.  En dan ook elke 
keer as my ma my sakgeld gegee het, het ek dit net gevat en in ’n bank gesit ... en dit 
nooit gebruik nie ...  Soos tot nou toe het ek nog baie geld, so elke keer as hulle sê 
“kom ons gaan” ... sê ek “ja, ons kan gaan.” 

 
Volgens James is hy gelukkig, maar hy het aangedui dat daar tye is wat hy rêrig af is.  

Volgens hom probeer hy egter altyd steeds om die beste van ’n slegte saak te maak.  Hy het  

byvoorbeeld aangedui dat die skool (ten spyte van die rassisme) baie heerlik is met geen 

probleme nie.  Dit het egter geblyk dat hy nie tevrede is met homself nie:  Wel, baie mense 

dink ek is ... ek is hoog verlief op myself, maar ja ...  een van die James’e is wat ek elke dag 

seker ‘act’, hy’s seker verlief op homself.  Ek is nie.  Volgens hom sal hy veral bietjie maerder 

wil wees, maar 

... dit maak ook nie eintlik saak nie, want elke keer as ek so kliphard bid ... en as ek 
klaar my oë oopgemaak het ... en dan is daar altyd ’n onnie wat ... my ’n druk gee ... 
soos juffrou V ... weet jy, ek dink die Man Hierbo stuur altyd vir haar in my rigting en 
dan sê sy altyd:  “Weet jy hoe wonderlik is jy?”  En dan sê ek:  “Dankie Vader” ...   

 

Die EI-temas wat op James betrekking het, kan in tabel 6.25 opgesom word. 

 

Tabel 6.25:  Opsomming van EI-temas:  James 

Temas Fokus-
groepe 

Onder-
houd(e):  

Individueel 

Onderhou-
de: Onder-

wysers 

Observasie/
Refleksie 

INTRAPERSOONLIK  
Toepaslike uitdruk van 
emosies (huil) 

 *  * 

Ontkenning/onderdrukking 
van emosies (d.m.v. humor) 
– gee ‘n front voor 

********* **********   

INTERPERSOONLIK 
Sterk leierskeienskappe/ 
Motivering van ander 

** **** ***** * 

Behulpsaamheid  **  * 
Toereikende verhoudings 
met (wit) portuurgroep  
 

***** **** **** * 
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Toereikende verhoudings 
met onderwysers 

* ** *** * 

Ontoereikende verhoudings 
met swart portuurgroep 

* *   

Vrees vir verwerping * ****   
STRESHANTERING 

Hoë strestoleransie  *  * 
Toereikende emosionele 
beheer 

** **   

AANPASBAARHEID 
Effektiewe 
probleemoplossing 

 ***** * * 

Buigsaamheid  ***  * 
ALGEMENE GEMOEDSTOESTAND 

Tevredenheid met die skool * ** * * 
Selfvertroue (om voor 
mense op te tree) 

** ** ***** * 

Vasberadenheid/selfmotive-
ring 

 ***** **** * 

Ontevredenheid met 
homself (veral sy fisiese 
voorkoms) 

 ** *  

Geluk/humor   *  * 
Optimisme  *  * 
Terneergedruktheid  *   
 

vi. Leerder M:  Tebogo 

 

Tebogo se EI-profiel sien soos volg daar uit: 

 
EI-komponent Telling 

Intrapersoonlik 112 

Interpersoonlik 104 

Streshantering   85 

Aanpasbaarheid   99 

Algemene Gemoedstoestand 103 

Totale EK 101 

 
Tebogo (graad 9) se akademiese rekord vir die Eerste Kwartaal (2009) sien soos volg daar 

uit: 
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Vak Gemiddeld Graadgemiddeld 

TGK Afrikaans Eerste Taal 41 53 

TGK Engels Eerste Addisionele Taal 64 63 

Wiskundige 64 65 

Natuurwetenskap 45 56 

Lewensoriëntering 82 78 

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe 57 71 

Sosiale Wetenskappe 60 64 

Kuns & Kultuur 51 70 

Tegnologie 62 73 

Tegniese Tekeninge 83 72 

Rekeningkunde 58 76 

Rekenaartegnologie 75 75 

Gemiddeld 62 (Slaag)  

Dissiplinêre punt +40  

Dae afwesig 1  

 

• Bespreking:  Tebogo 

 

Tebogo het voorgekom as ’n baie teruggetrokke seun en hy was ook nie baie gretig om aan 

die fokusgroeponderhoude deel te neem nie, alhoewel hy die vrae beantwoord het wat direk 

aan hom gestel is.  Hy het egter bietjie gemakliker gedurende die individuele onderhoude 

gekommunikeer.   

 

Volgens Tebogo kom hy goed met sy portuurgroep en onderwysers oor die weg.  Hy het 

egter aangedui dat sy vriende (soos reeds vermeld) eintlik net swartes is, maar volgens hom 

het hy nie ’n probleem met die wit kinders nie.  Hy het melding gemaak van ’n wit vriend 

waarmee hy by die huis kuier, aangesien hulle in dieselfde sekuriteitskompleks woon, maar 

hy het aangevoer aan dat hulle nie eintlik by die skool praat nie.   

 

Dit het geblyk dat sy onderwysers se belewenis van hom verskil.  Volgens sy Afrikaans-

onderwyseres is hy redelik gewild onder sy maatjies en sy het gemeld dat hy definitief een 

van die groep is.  In teenstelling hiermee het sy Engels- en Natuurwetenskappe-onderwysers 

hom as baie stil en teruggetrokke in die klas beskryf.  Volgens hulle pas hy nie so lekker in 

nie, maar hulle (die kinders) pla hom nie en hy pla hulle nie.  Sy Rekeningkunde-
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onderwyseres het ook aangevoer dat daar nie ’n probleem tussen hom en die ander 

kindertjies is nie.  Al die onderwysers was dit egter eens dat hy hééltemal anders is wanneer 

hy by sy swart portuurgroep is:  Jy kan sien ‘actually’...  hy’s meer lewendig. 

 

Tebogo het aangedui dat hy maklik met mense oor sy emosies kan praat:   

Soos ek kan met almal ... praat of enige iemand praat wat oor hoe ek voel ... soos die 
kinders ... soos die kinders in my klas ... soos die meisies wat daarsô sit by my.  Dis 
lekker ... meeste van hulle verstaan oor hoe ek voel ...  En by die huis ... sal ek soos 
met my ma-hulle praat ... 
 

Tebogo het aangedui dat hy partykeer bietjie kwaad word ... soos as iemand iets erg sê.  Ek 

het nie rêrig ’n probleem nie, maar as iemand my so slegsê ... om die waarheid te sê ... gaan 

ek na hom toe gaan en hom slaan ... net om my eie woede uit te haal.  Hy het dit as die rede 

aangevoer waarom die kinders nie rassistiese opmerkings teenoor hom maak nie: Die 

meeste van hulle weet ... ek dink hulle is bang ek gaan hulle slaan as hulle sulke rassistiese 

opmerkings maak ...  Soos vroeër vermeld, het Tebogo se onderwysers egter aangetoon dat 

hy heeltemal onttrek en nie by rasse-insidente betrokke raak nie. 

 
Volgens Tebogo slaag hy redelik goed daarin om sy probleme op te los, aangesien hy dit so 

maklik met sy ouers of vriende bespreek.   Hy het egter gemeld dat daar soms probleme is 

wat vir hom moeilik is om op te los. 

 

Alhoewel Tebogo aangedui het dat hy eerder R-High toe wil gaan, het hy die skool as heel 

‘okay’ beskryf.  Dit het geblyk dat hy tevrede met homself is:  Ek sal niks sal wil verander ... 

en ek weet nie, want in Septembermaand gaan ek vir my draadjies kry, so ek weet nie wat 

sal ek nog wil verander nie.   

 

Die EI-temas wat op Tebogo betrekking het, kan in tabel 6.26 opgesom word. 

 

Tabel 6.26:  Opsomming van EI-temas:  Tebogo 

INTRAPERSOONLIK  
Temas Fokus-

groepe 
Onder-

houd(e):  
Individueel 

Onderhou-
de: Onder-

wysers 

Observasie/
Refleksie 

Kommunikeer emosies   **   
INTERPERSOONLIK 

Toereikende verhoudings 
met portuurgroep 

** *** **  

Toereikende verhoudings 
met onderwysers 

 * *  
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Sosiale isolasie van wit 
portuurgroep in die klas 

  ***  

STRESHANTERING 
Woede (lae impulsbeheer) 
weens rassisme 

* ********   

Lae strestoleransie  **   
Vermyding van konflik   **  

AANPASBAARHEID 
Redelike probleemoplossing  *   

ALGEMENE GEMOEDSTOESTAND 
Tevredenheid met homself  *   
Tevredenheid met die skool  *   
 

6.3.2.6   Addisionele faktore  
 
Soos wat die geval by die deelnemers van Hoërskool A was, is daar ook addisionele faktore 

by die deelnemers van Hoërskool B geïdentifiseer wat moontlik ’n rol in hulle aanpassing en 

funksionering binne ’n wit skoolkonteks kan speel.  Hierdie faktore kan in tabel 6.27 opgesom 

word: 

 

Tabel 6.27:  Addisionele faktore – Hoërskool B 

Temas Khulile Rosy Sasha Alfred James Tebogo 
In die skool weens 
ouers se besluit 

* * * *  * 

Hoë verwagtinge van 
ouers  

* * * * * * 

Finansiële probleme     *  
Gebrek aan toe-
reikende vaderfiguur 

    *  

Rol van fisiese 
voorkoms 

 * *  *  

Rol van geloof   *    
Rol van prestasie    * *  
Ondersteuning van 
ouer(s) 

* * * * * * 

 
6.4 SAMEVATTING 
 
Die resultate van die studie is in hierdie hoofstuk weergegee.  Daar is eerstens ’n 

opsomming van die resultate van die kwantitatiewe komponent van die studie (die EQ-i:YV) 

verskaf, waarna die resultate van die kwalitatiewe komponent van die studie (fokusgroep- en  

individuele onderhoude, observasie en refleksie) bespreek is. 
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Soos wat die leser waarskynlik sou opmerk, het die deelnemers se EK-tellings en dít wat 

hulle (en die onderwysers) gesê het, nie noodwendig presies (soos wat moontlik verwag is) 

ooreengestem nie (’n deelnemer kon byvoorbeeld ’n hoë telling op die subskaal 

“Interpersoonlik” behaal het, alhoewel sy aangetoon het dat sy baie verwerping in die skool 

ervaar).  Hierdie en ander tendense in die resultate word vervolgens in hoofstuk 7 bespreek. 
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