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HOOFSTUK 6 

SINTESE, GEVOLGTREKKING EN AANBEVELINGS 

1. Inleiding 

Die tema van die onderhawige studie is om, in teenstelling 

met die aanvaarde gebruik, die leermoeilike kind nie as 

geisoleerde entiteit te benader nie, maar te skou teen die 

agtergrond van die disharmoniese onderwyssituasie. Deur 

die kind in sy vasgelopenheidsituasie te deurskou, kan rig= 

lyne gevind word om bepaalde knelpunte in die ortodidak= 

tiese praktyk die hoof te bied. 

Vervolgens n sintese en bevindings van die studie: 

2. Hoofstuk een 

2.1 Doel van die ondersoek 

Ten spyte van die fenomenale vooruitgang in die ortodidak= 

tiese teoriebou en die geleidelike bevrugtende effek daar= 

van op die praktyk, gaandiepraktyk steeds gebuk onder 

argaiese opvattinge en onaanvaarbare bedrywighede. So 

byvoorbeeld kom die ortodidaktiese hulpverleningspraktyk 

vanuit didakties-pedagogiese perspektief baie verdag, en 

in sommige opsigte,onverantwoordbaar voor. 

Rede hiervoor is enersyds gelee in n bepaalde opvatting 

oor leermoeilikhede, die gronde waarvan na n onverantwoord= 

bare antropologie terug te voer is. Op n tydstip toe die 

medies-psigiatries-psigologiese bemoeienis n alleenheer= 

skappy op die gebied van leermoeilikhede gevoer het, is 

die opvatting gevestig, as sou leermoeilikhede die uit= 

koms van inherente stoornisse of tekorte wees, wat deur 

die inoefening van bepaalde funksionele stoornisse opge= 

hef of verbygestuur kon word. Hoewel dit n belangrike 

faset van ortodidaktiese hulpverleningsprogramme ui.tmaak, 
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is aIle hulpverlening nie tot sodanige bedrywighede beperk 

nie. 

Hierdie standpunt is nie net n ontkenning van die didak= 

ties-pedagogiese gesitueerdheid van die leermoeilike kind 

nie, maar impliseer in der waarheid n redusering van die 

kinder like eksistensie tot die van n prikkel-reaksie-pro= 

sesmatigheid. 

Andersyds is die ongefundeerde siening van leermoeilikhede, 

na n gemis aan n kategoriale Pedagogiekstruktuur terug te 

voer, as gevolg waarvan en fundarnenteel-pedagogiese, en 

didakties-pedagogiese en psigopedagogiese insigte nie as 

n gesamentlike perspektief aan die Ortodidaktiek vir in= 

terpretasie beskikbaar gestel is nie. 

Met behulp van die kategoriale Pedagogiekstruktuur, wat 

eers in die onlangse verlede langs fenomenologiese weg 

vanuit verskeie pedagogiese perspektiewe sy beslag gekry 

het, is in die hoofstuk n poging aangewend om die leer= 

moeilikhede-problematiek in terme daarvan te verklaar. 

2.2 Metodologiese oorwegings 

Enkele ter saaklike metodologiese kwessies is vervolgens 

aan die orde gestel. Soos dit verderaan sal blyk, is 

die Ortodidaktiek by uitstek n verbesonderings- en inter= 

pretatiewe wetenskap bevind, en dit het vrae laat ontstaan 

oor sy ~etenskapstatus. 

Dit het eerstens gelei tot n uiteensetting van bepaalde 

begrippe, soos perspektief, deelperspektief en gesament= 

like perspektief. Na uitklaring hiervan,is n skou op 

die Ortopedagogiek, as oorkoepelende deelperspektief van 

die Ortodidaktiek, gewerp, die uitkoms waarvan in die vol= 

gende paragraaf te berde gebring sal word. 
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2.3 Gevolgtrekkings en bevindings 

2.3.1 Daar is tot die slotsom gekom dat die leermoeilike 

kind nie van sy onderwysgesitueerdheid durf geisoleer te 

word nie. In die verlede is die leermoeilike kind per 

se in die ligveld geplaas, en dit het aanleiding tot grow= 

we verabsoluterings gegee. Bemoeienis met die leermoei= 

like kind het gevolglik dikwels n skewe verloop geneem. 

Die leermoeilike kind se onderwyssituasie word as n dis= 

harmoniese dubbele ontsluitingsgebeure beskou. Hoewel 

die "disharmoniese ontsluitingsgebeure" die te volge as= 

pekte veronderstel, word die disharmoniese onderwyssitu= 

asie verder omskryf as, "versteurde sinsamehange tussen 

opvoedings-, onderrigs-, leer- en inhoudsessensies, met 

as uitvloeisel die verstelde verskyning van lesstruktuur= 

essensies". 

2.3.2 Vanwee onder andere die feit dat die disharmonie= 

se onderwyssituasie nie n oorspronklike "eerste" situa= 

sie is nie, en slegs herken kan \oJord in terme van die oor= 

spronklike harmoniese onderwyssituasie; verder, omdat 

"ortodidaskein" nie na sy wesenlike struktuur van "didas= 

kein" verskil nie, blyk dit dat die Ortodidaktiek (respek= 

tiewelik Ortopedagogiek), nie n "eie" kategoriale struk= 

tuur kan blootle nie. Die Ortodidaktiek is dus nie n 
essensiesoekende en -oopdekkende wetenskap nie. 

Dit blyk verder dat die Ortodidaktiek n essensiebewuste 

wetenskap is. 

hou hom besig 

Dit is n praktykgerigte wetenskap, en 

met 

ZeermoeiZike kind 

die vraag na die wyse 

gehandeZ moet word. 

waarop met die 

In die lig van 

die omskrywing van die disharmoniese onderwyssituasie, 

blyk dit dat antwoorde op die ortodidaktiese vraagstel= 

ling net gevind kan word as die pedagogiese essensies 

vir sy praktyk geinterpreteer en verbesonder kan word. 

By implikasie beteken dit dus dat die ortodidaktiese prak= 
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tyk nie verantwoordbaar sonder die kategoriale Pedago= 

giekstruktuur in beweging kan gaan nie. Dit beteken dus 

dat die Ortodidaktiek n akademiese brughoof tussen die 

pedagogiese teorie en praktyk vorm. 

3. Hoofstuk twee 

3.1 Doel en sintese 

Die doel van hierdie hoofstuk was n soeke na konstituente 

van die disharmoniese onderwyssituasie. 

Dit is egter voorafgegaan deur n kort besinning oor die 

samehang tussen problematiese opvoeding en disharmoniese 

onderwys. Noodsaak hiervoor word gevind in belewinge 

van nood, verleentheid en vasgelopenheid, wat dikwels die 

verskynsel van leermoeilikhede of veroorsaak of vergesel 

Die belewinge van affektiewe nood het in meer as een op= 

sig so n sterk pedagogiese keerkant dat die vraag tereg 

gestel kan word of die disharmoniese onderwyssituasie nie 

met n problematiese opvoedingsituasie gelyk gestel kan 

word nie. 

In die soeke na konstituente van die disharmoniese onder: 

wyssituasie, is besluit om die gesitueerdheid van enkele 

"tipiese" leermoeilike kinders,soos hulle hulle in die 

normaal-didaktiese situasie bevind, aan n noukeurige ana= 

lise te onderwerp. Die keuse het op die neurologies

gestremde, affektief-versteurde en swakbegaafde kind ge= 

val, op grond van die uiteenlopendheid in hulle leervol= 

trekkingsbeeld, onderliggende oorsake,en leeruitkoms. 

Die gemeenskaplike disharmoniee soos uit elkeen se onder= 

wyssituasie geanaliseer, kan gevolglik aanspraak maak op 

konstituente van die disharmoniese onderwyssituasie. 

3.2 Gevolgtrekkings en bevindings 

3.2.1 Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat daar na 
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hu1 werk1ik-wesen1ike struktuur, geen verski1 tussen die 

prob1ematiese opvoedingsituasie en disharmoniese onder= 

wyssituasie bestaan nie. Die disharmoniese onderwyssitu= 

asie onderskei hom egter daarin, dat dit 'n forme1e, her= 

gekonstitueerde 1essituasie is, dat dit dus geen toeva1= 

1ige karakter dra nie, dat dit spesifiek is in sy opset, 

dat dit 'n sistematiese ver100p het, en dat dit aan orde1ik= 

heid gekenmerk word. Hoewe1 die prob1ematiese opvoeding 

hom in die disharmoniese onderwyssituasie kontinueer, b1yk 

die onderskeid tussen die prob1ematiese opvoedingsituasie 

en die disharmoniese onderwyssituasie dus tog geregverdig. 

Dit is nader aan korrek om a1bei as twee situasietipes te 

beskou. 

3.2.2 Die vo1gende konstituente van die disharmoniese 

onderwyssituasie is b1ootge1~: 

3.2.2.1 Disharmoniese pedagogiese verhoudinge. 

3.2.2.2 Affektiewe nood. 

3.2.2.3 Be1ewing van anderswees. 

3.2.2.4 Ontoereikende vo1trekking van kognitiewe moont= 

likhede. 

3.2.2.5 Leeruitkomstekorte. 

3.2.2.6 Verkeerd-geantisipeerde didaktiese 1esont,verpe. 

4. Hoofstuk drie 

4.1. Doe1 en sintese 

Die doe1 van hierdie hoofstuk was om bepaa1de aspekte van 

die 1esontwerp aan die orde te ste1, wat vanuit ortodidak= 

tiese perspektief noukeurig in die 1ig van moont1ike ver= 

besonderinge oorweeg moet word. Die ortodidaktiese on= 

derwysdoe1 is in die 1ig van ~n die 1esstruktuur en die 

1esver1oop en teen die agtergrond van die konstituente van 

die disharmoniese onderwyssituasie oorweeg. 
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Vooraf is kortliks besin oor die moontlike samehang tus= 

sen die Vakdidaktiek en Ortodidaktiek, wat onderskeidelik 

die gewoon-didaktiese en ortodidaktiese bedrywighede vir 

hulle rekening neem. 

4.2 Gevolgtrekkings en bevindings 

4.2.1 Daar is tot die slotsom gekom dat die Vakdidaktiek 

en die Ortodidaktiek n groot mate van ooreenkoms vertoon 

betreffende hulle opgawes. Albei se vraagstelling is 

naamlik afgespits op die wyse van in beweging gaan van 

die pedagogiese konstituente in n bepaalde praktyk. Die 

lesstruktuur, as n omvatting van oorsigtelike, algemene 

uitsprake, word as makrostruktuur deur die vakdidaktiese 

en ortodidaktiese verbesonderinge tot mikrostrukture om= 
• 

vorm. Daar bestaan dus talle aanwysbare snypunte tus= 

sen die deelperspektiewe, en tog is dit ewe waar dat elk= 

een n eie identiteit, opgaaf en studieterrein het. 

4.2.2 Dit is bevind dat die lesstruktuur n besondere 

interpretasie en verbesondering in die lig van die orto= 

didaktiese onderwysdoel behels. Waar die ortodidaktiese 

onderwysdoel ook die uiteindelike volwassenheid van die 

leermoeilike kind in die oog het, hou dit in die lig van 

onder andere die volgende faktore, anderse beklemtoninge 

en verbesonderinge in: 

Sy onmiddellike doel is daarin gelee om n toereiken= 

leereffek te bewerkstellig, wat n opheffing van die 

kind se opvoedingsnood en psigiese lewensonderaktu= 

alisering veronderstel. Dit impliseer dat die 

doelstelling telkens afgespits is op wat vir die leer= 

moeilike kind bereikbaar is. 

Die ortodidaktiese onderwysdoel het ook bepaalde op= 

voedingsdoelstellinge in die oog, wat normaalweg 

nie eksplisiet in die onderwysdoel opgeneem word nie. 

Bepaalde opvoedingsdoelstellinge wat in die onnadruk= 
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like, daaglikse opvoederlike omgang gerealiseer word, 

is dikwels nie by die leermoeilike kind verwerklik 

nie, en daarom moet dit in die onderwysdoel (as 

pedoterapeutiese moment) opgeneem word. 

In die lig van die feit dat die onderwysdoel van deurslag= 

gewende be lang geag word vir die aard van die lesaktiwi= 

teit, impliseer bogenoemde opmerkings dus dat die leer= 

stofreduksie, probleemstelling, leerstofordening, lesvorrn= 

like aspekte, modaliteite en die lesverloop, aan die harid 

van en didakties-pedagogiese oorweginge, en oorwegings in 

die lig van die leervoltrekkings- en leeruitkomstebeeld 

ontwerp moet word. 

5. Hoofstuk vier 

5.i Doel en sintese 

In hierdie hoofstuk is gepoog om nie soseer die gangbare 

ortopedagogies-ortodidaktiese diagnostiseringspraktyk aan 

die orde te stel nie, maar om aan die hand van bepaalde 

momente en verkenningsmedia, enkele interpretasiemoont= 

likhede in terrne van die verkryging van n leerbeeld in 

oorweging te neem. 

Die gegewens van die verskillende media is teen die agter= 

grond van die volgende postulate oorweeg: 

Elke diagnostiseringsmedium dien as middel aan die 

hand waarvan die leermoeilike kind in sy w~reld 

ontmoet word; 

Geen medium kan geinterpreteer word as sou dit uit= 

sluitlik gegewens verskaf ten aansien van n spesi= 

fieke, geisoleerde pSigiese funksie nie. Elke ge= 

gewene word beskou as n faset van die kommunikatie= 

we betrokkenheid van die leermoeilike kind met sy 
w~reld. 
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5.2 Gevo1gtrekkings en bevindings 

Daar is tot die gevo1gtrekking geraak dat die diagnosti= 

seringsmedia'onder bespreking duide1ike en bes1iste in= 

terpretasiemoont1ikhede bied. Dit ste1 gegewens oor die 

he1e 1inie van die persoonsvo1trekking beskikbaar. Die 

beskikbare gegewens word aan n pedagogiese interpretasie 

onderwerp met die oog op die verkryging van n 1eerbee1d 

as n be1ewenisbee1d. Dit beteken dat iedere gegewene 

ten aansien van die kognitiewe,affektiewe, vo1isione1e, 

1iggaarnsfunksioneringswyse, ensovoorts, in terrne van die 

disharrnoniese onderwyssituasie beoordee1 en geinterpre= 

teer word. Slegs op die wyse kan die ortodidaktikus tot 

n begryping en verk1aring van die 1eermoei1ike kind se 

1eervo1trekking en 1eeruitkoms' geraak. 

6 .. Hoofstuk vyf 

6.1 Doe1 en sintese 

Ortodidaktiese hu1pver1ening kan slegs op verantwoordbaarheid 

aanspraak maak, as die ortodidaktikus n 1es in beweging 

kan 1aat gaan, wat in so n mate op die 1eerwyse-vo1trek= 

king afgestern is, dat dit met die onderrigshande1ing sal 

harrnonieer. Hiervoor is eerstens so n noukeurig moont= 

like bepa1ing van die kind se 1eervo1trekkingsniveau en 

1eeruitkomste nodig. 

Tweedens moet die onderrig in die 1ig van bogenoemde be= 

plan word. Dit hou in bepaa1de verbesonderinge, die 

oorwegings waarvan in hoofstuk drie uiteengesit is. 

Die doe1 met hierdie hoofstuk was om n eksemp1ariese situ= 

asie-ana1ise ten aansien van n bepaa1de kind met 1eer= 

moei1ikhede te maak, en voortv10eiende daaruit, tot die 

ontwerp van n ortodidaktiese hu1pver1eningsprograrn oor te 

gaan. Laastens is n eksemp1aar van n ortodidaktiese 1es= 

ontwerp voorgehou. 
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Inleidend tot bogenoemde is aandag geskenk aan die moont= 

likheid van n ortodidaktiese lesmodel. 

6.2 Gevolgtrekkings en bevindings 

6.2.1 Daar is tot die slotsom geraak dat n ortodidaktie= 

se lesmodel nie net moontlik is nie, maar in der waarheid 

noodsaaklik is. Omdat n ortodidaktiese les egter nie 

wesenlik van n gewoon-didaktiese les verskil nie, beteken dit 

dat die ortodidaktiese lesmodel noodwendig op die lesstruk= 

tuur gebaseer moet wees. 

Die ortodidaktiese lesmodel wat uiteindelik voorgehou is, 

onderskei hom daarin dat van die belangrikste verbeson= 

deringsmoontlikhede as momente in die model opgeneem is. 

So byvoorbeeld word die diagnostiseringsgegewens so kar= 

dinaal geag, dat die leervoltrekkings- en leeruitkomste= 

beeld daarin opgeneem is. Hierdeur wil nie net die be= 

langrikheid van die gegewens beklemtoon word nie, maar 

ook aangetoon word dat elke ortodidaktiese les n kontinue 

situasie-analise behels. 

Die ortodidaktiese onderwysdoel is verbesonder in drie 

onderskeibare strategiee, naamlik pedoterapie, leergereed= 

making en heronderwys. Daar is tot die gevolgtrekking 

gekom dat geen hulpverleningsakt buite die drie strategiee 

om kan plaasvind nie, en dat nie een strategie die ander 

uitsluit nie. 

7. Aanbevelings 

7.1 Aanbevelings met be trekking tot ortodidaktiese diag= 

nostisering 

Hoewel die gangbare ortodidaktiese diagnostiek daarin 

slaag om n leervoltrekkings- en leeruitkomstebeeld bloot 

te Ie, moet die feit in die gesig gestaar word dat die 

huidige ortodidaktiese instrumentarium nie direk op die 
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leermoeilike kind in die disharmoniese onderwyssituasie 

afgespits is nie. Die media is gerig op die kind as n 
geisoleerde entiteit, en aIle diagnostiseringsdata moet 

oplaas aan n streng ortodidaktiese interpretasie onder= 

werp word ten einde insig in die disharmoniese onderwys= 

situasie te kry. Dit word daarom aanbeveel dat: 

7.1.1. Navorsing gedoen moet word met die oog op die ont= 

werp van outentieke ortodidaktiese diagnostiseringsmedia. 

Dit kan met reg beweer word dat die Ortodidaktiek hom in 

die opsig nog nie verselfstandig het nie, en dat hy hom 

nog grootliks bedien van bepaalde psigologiese media wat 

vir geheel ander doeleindes ontwerp is. Die ontwerp van 

media wat die disharrooniese onderwysgebeure in die oog 

het, sal nie net die kwaliteit van die ondersoek verhoog 

nie, maar ook n nuttige bydrae betreffende die diagnosti= 

seringsekonomie kan lewer. n Vaartbelynde diagnostiek 

wat op spesifieke doelwitte afgespits is, word dringend 

benodig. 

7.1.2 Bestaande media sal in die lig van die nuwe insig= 

te betreffende die leermoeilikhede-problematiek, noukeurig 

ge-evalueer moet word, ten einde hul bruikbaarheid te be= 

paal. Dit beteken nie dat al die media slege en alleen 

gegewens beskikbaar moet stel ten opsigte van die dishar= 

moniese onderwyssituasie nie. Wat hierroee bedoel word 

is dat gegewens verkry van bepaalde media, relevant en 

interpreteerbaar vir die disharmoniese onderwyssituasie 

moet wees. 

7.1.3 Uitsprake vanuit aanverwante dissiplines soos die 

Geneeskunde, Neurologie, Optometrie, Spraakheelkunde, 

Arbeidsterapie, ensovoorts, sal versigtig in die lig van 

die disharmoniese onderwyssituasie beoordeel moet word. 

By gebrek aan n sodanige verwysingsraarowerk, word uit= 

sprake vanuit hierdie oorde dikwels verabsoluteer, medi= 

kamente word voorgeskryf sonder om die effek dQQrvQn vir 
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die onderwyssituasie te bepaal, oefenprogramme word met 

moeite en teen groot onkoste deurgewerk, ensovoorts,son= , 
der om vas te stel of die vermeende uitval, tekort of 

stoornis enigsins op die disharmoniese onderwyssituasie 

betrekking het. Wie hom dus verantwoordbaar met die 

leermoeilike kind bemoei, sal noodwendig van die uitsprake 

en bevindings in die onderhawige studie kennis moet neem. 

7.2 Aanbevelings met be trekking tot ortodidaktiese hulp= 

verlening 

7.2.1 Waar die onderhawige studie n globale benadering 

ten opsigte van leermoeilikhede in die algemeen gevolg 

het, en bepaalde bakens in makrostrukturele verband daar= 

gestel het, sal toekomstige navorsing afgespits moet wees 

op verbesonderde ortodidaktiese lesmodelle. Hiermee 

word bedoel dat modelle ontwerp moet word vir spesifieke 

kategoriee leermoeilike kinders. 

lesmodelle in vir: 

Dit sluit onder andere 

* die leergeremde kind~ 

* die leergestremde kind~ en 

* die leergeremde kind wat leergestremd is. 

7.2.2 In aansluiting by voorgaande, sal navorsing ge= 

doen moet word na die moontlikheid en wenslikheid van be= 

paalde lesmodelle in die lig van die drie gestelde strate= 

giee van pedoterapie, leergereedmaking en heronderwys. 

7.2.3 Die kurrikuleringsproblematiek sal vanuit ortodi= 

daktiese perspektief onder die loep geneem word, ten ein= 

de die relevansie daarvan in terme van die leermoeilik= 

hede-problematiek aan te wys. 

7.3 Aanbevelings met betrekking tot die opleiding 

7.3.1 Dit word aanbevee1 dat voornemende ortodidaktici, 
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hulpklasonderwyseresse, ensovoorts, nie net kennis van die 

teoretiese insigte, 5005 in die onderhawige studie uiteen= 

gesit, moet dra nie, maar ook n deeglike praktiese oplei= 

ding ontvang in die praktykmaking van genoemde insigte. 

Dit impliseer opleiding in die interpretasie van diagnosti= 

seringsgegegewens in terme van die disharmoniese onder= 

wyssituasie, asook die analise en evaluering van bestaande 

hulpverleningspraktyke. Laastens moet hulle indringende 

opleiding ontvang ten aansien van die ontwerp van ortodi= 

daktiese hulpverleningsprogramme en -lesse. 




