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l.

INIEIDING.
l.l

Die aard en omvang van die probleem te vroee skoolver-

lating.
Te vroee skoolverlating is n probleem wat in die afgelope
aantal jare al meer aandag geniet, aangesien dit n probleem is
wat onrusbarende afmetings begin aanneem.

In die huidige

tydsgewrig het n land soos Suid-Afrika die volle lading van sy
potensiele mannekrag nodig om hom op al die gebiede van die
samelewing weerbaar te maak.

Wat die erns van die probleem van

te vroee skoolverlating veral onderstreep, is die feit dat dit
juis die

leerlir~e

is wat oor die nodige verstandelike potensiaal

beskik, wat deur onverantwoordelike en onverantwoordbare verlating
van die skool, vir die land verlore gaan.
Die te vroee skoolverlater is daardie leerling wat nie
behoorlik antwoord gee op die appel om sy moontlikhede optimaal
te aktualiseer nie en wat op "onverantwoordbare en onverantwoordelike wyse oorgaan tot die skoolverlatingsakt " (14,p.7).*
Vir die doel van hierdie ondersoek gaan dit nie net om die kind
wat wel oorgaan tot skoolverlating nie, maar veral ook om die
kind wat, ondanks sy goeie verstandelike moontlikhede,

n

onder-

presteerder op skool is en wat selfs druip en daarom as potensiele
skoolverlater geproklameer word.
leerlinge

gedir~

In die verband word veral aan

wat oor n intelligensiesyfer van 120+ beskik maar

wat skolasties onder die klasgemiddeld presteer (verwys Hoofstuk
III).

Die eerste syfe.r dui die nommer van die boek in die verwysings
aan en die tweede syfe.r die nomrner vsn die bladsy in die betrokke
boek.

2.
Soos reeds verme1d, 'is die prob1ematiek van te vroee
skoo1ver1ating 'n prob1eem wat besig is om in omvang toe te neem.
Uit Pro.jek Ta1entopname, soos ge1oods deur die Instituut vir
Mannekragnavorsing van die Raad vir Geesteswetenskap1i.ke Navorsing tussen die jare 1965 tot 1969 (3, p.91) blyk dit dat s1egs
38,1% van die 1eer1inge wat in 1965 in standerd 6 was, hu1le in
1969 in matriek bevind het.

As ander faktore soos druiping,

uitgeskakel word, blyk dit dat ongeveer 55% van die oorspronklike
1eer1ingta1 in die opnametydperk die skool voor hu1le standerd
10-jaar ver1aat het.
Uit 'n ander vers1ag (19, p.89) van die Instituut vir
Mannekragnavorsing blyk dit dat s1egs 42,6% van die oorspronklike
7073 standerd 6 1eerlinge, wat as kontro1egroep gebruik is by 'n
ondersoek na die ondergemidde1de 1eer1ing, na die minimum aanta1
jare eksamen in matriek afge1e het.

As nou in aanmerking geneem

word dat die kontro1egroep bestaan het uit leer1inge met gemidde1de
en bogemidde1de inte11ektue1e moont1ikhede, dan b1yk dit dat 57,4%
van die 1eer1inge in die kontro1egroep tot so 'n mate onderpresteer
het, en daarom as potensie1e skoo1ver1aters geprok1ameer kan word,
dat hu11e of gedruip het 6f die skoo1 hee1temaa1 ver1aat het.
Uit 'n voorlopige ondersoek, soos gedoen deur die Randse
Afrikaanse Universiteit, b1yk dit dat "tans s1egs 33% van die
potensie1e aanta1 Afrikaanse kinders aan die Witwatersrand werk1ik
tot standerd 10 deurbring" (10, p.7).
Bogenoemde empiriese gegewens gee 'n bee1d van die geweldige
omvang van die prob1eem te vroee skoolverlating.

Dit is 'n

skokkende feit dat meer as die he1fte van die skoo1bevo1king wat
oor die nodige inte11ektue1e moontlikhede beskik, nie hierdie
moontlikhede ten vol1e aktua1iseer nie, en daarom nie hu1 plek in
die samelewing na behore kan vo1staan nie.
1.2

Voltooide ondersoeke na die prob1ematiek van te vroee

skoo1verlating.
Die prob1ematiek van te vroee skoo1ver1ating, as universe1e
prob1eem, is 'n saak wat die afge1ope aanta1 jare 'n groot mate van

3.
aandag ontvang het.

Hier te lande is dit veral dit Pnkulteit

Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, wat sedert 1966 besig
is met 'n kwalitatiewe ontleding van hierdie probleem.

Du Plessis (6) lei die ondersoek na die probleem van te
vroee skoolverlating in deur te wys op die unieke situasie van
die blanke te vroee skoolverlater in die Republiek van SuidAfrika.

Hy wys ook op enkele moontlike aanleidinggewende

faktore vi.r hierdie probleem, soos byvoorbeeld die gesinsituasie,
skoolsituasie, persoonstruktuur, onderwyssisteem en arbeidsituasie.

Hy beklemtoon dat die grootskaalse wegstroming van

16-jarige blanke jeugdiges uit die skole na 'n ongeskoolde
arbeidsmark, wat onversadig bly, die ernstige besi11ning en
beplanning van een en almal verdien.
In 'n vcrkenning van die leefwereld van die skoolverlater,
beklemtoon Louw
woordelikheid.

(14)

primer die relasie skoolverlater-verant-

Hy sien die skoolverlater as iemand wat die

skool op 'n onverantwoordbare wyse en op 'n te vroee stadium
verlaat sander om op 'n pedagogies genormeerde wyse antwoord te
gee op die appel om sy moontlikhede optimaal te aktualiseer en
te realiseer.

Hy dek ook enkele kategoriee in die leefwereld

van die skoolverlater oop.

Hierdie kategoriee mond telkens uit

in die verhouding skoolverlater-verantwoordelikheid.
In sy ondersoek laat Smit (18) die klem val op die etiologie
van skoolverlating.

Hy dek die plek van die gesin in die verband

oop, en toon veral aan in hoeverre die gesin nie na behore 'n
onsheidsruimte vir die kind kan konstitueer nie.

Aan die hand

van 'n aantal "onsheidskategoriee" ontsluit Smit dan die terrein
van die sosiopedagogiek en belig hy sodoende die rol van die
gesin as etiologiese faktor by die probleem van potensieel te
vroee skoolverlating.

Verder antwerp hy ook 'n aantal sosio-

pedagogiese kriteria deur middel waarvan bepaal kan word in
hoeverre die gesin sy opgawe, naamlik die konstituering van onsheid,
tot uitvoering bring.
In 'n "pedokliniese" (ortopedagogiese) ondersoek, soos gedoen
deur Ferreira (8) na die vasgelopenheid van. die skoolverlater in
sy lcerwereld as belewenis wereld, deurskou hy enersyds die gesin

as prim&re pedagogiese situasie en andersyds die skoal as
sekondere pedagogiese situasie.

Hy belig die leerproblematiek

van die skoolverlater in sy totale situasie, naamlik sy vasgelopenheid in sy leefwereld as beleweniswereld en wel in terme
van leerwyses en leerverhoudinge.

Verder wys Ferreira oak op

n aantal antropologiese kategoriee wat die kinderlike wyscs van
leer in die beleweniswereld van die skoolverlater ten grondslag
le.

Dit blyk dus dat die skoolverlater nie kom tot n volwaar-

dige vergestalting en aktualisering van sy moontlikheid nie,
vanwee n nie-verantwoordbare deelname aan die leergebeure.
Die dua2.iteit in die leerverhoudinge van die potensieel te
vroee skoolverlater word deur

n

ondersoek van Botha (2) oopgedek.

Daar word gewys op die vasgelopenheid van die potensieel te vroee
skoolverlater in die skoolsituasie, asook op sy ontvlugting van
sy belewing van vasgelopenheid in hierdie situasie as grenssituasie,
deur die konstituering van n beleweniswereld-in-opposisie.

Dit

beteken dat die potensieel te vroee skoolverlater se leerintensie
ontbreek en dat hy sy behoort-te-weet negeer en berus is n "toestand
Hy staan dus op die grens tussen skoolverlating

van nie-weet-nie.

en die suksesvolle voltooiing van sy skoolloopbaan.
Bondesio (l) wys op die vasgelopenheid van die potensieel
te vroee skoolverlater in die pedagogies-didaktiese situasie.
Deur die kenrelasie tussen die onderwyser en die kind te deurskou,
toon hy aan hoe die potensieel te vroee skoolverlater op n wetenska:r;
lik verantwoordbare wyse gerdentifiseer kan word soos wat hy
homself kenbaar maak in die pedagogies-didaktiese situasie.
Verder wys hy ook op die ortopedagogies opgawe wat genoemde
kenrelasie vir die hoerskool inhou.
Putter (17) wys in sy ondersoek op die verband tussen die
ontoereikende verwerkliking van die verhouding-, verloop- en doelstrukture (12) in die opvoedingsgebeure en potensieel te vroee
skoolverlating.

Deur hierdie verband duidelik aan te toon, word

identifisering van die potensieel te vroee skoolverlater vergemaklik en bespoed.ig.
In bostaande ondersoeke word die potensieel te vroee
skoolverlater van uit alle kante belig en dit blyk dan ook dat
daar n groat aantal moontlike faktorc bestaan wat hierdie probleem

5.
ten grondslag mag 1e.

Vervolgens sal daar dan aandag gegee
,
word aan h aantal van hierdie faktore wat aanleiding kan gee tot
te vroee skoolverlating.

2.

PROBLEEMSTELLING.
2.1.

Faktore ten grondslag aan te vroee skoolverlating.
2.1.1

Die gesinsituasie.
Wanneer die leefwereld van die potensieel te vroee

skoolverlater fenomenologies deurskou word, blyk dit dat die
skoolverlatingsprob1eem dikwels sy aanloop binne die gesin vind.
Die huisgesin, as primere opvoedingsituasie, vorm die milieu
waarbinne die kind deur die volwasse ouer opgevoed word tot
"h Gesin waarin nie op verantwoordelike

sedelike selfstandigheid.

wyse voldoen word aan algemeen aanvaarde eise van behoorlikheid
nie, kan dien as bran van oorsake vir o.fwykings in die wereldverhoudinge van die gesinslede" (vgl. 15, p.2l).

(4,

Brouwer

p.37) onderstreep ook die inv1oed van die gesin op die ont-

plooiing van 'n kind se moontlikhede as hy se:

"hoe armeLLjker

het gezinscomplex in zijn diverse facetten is, des te meer kans
is er op verschrompeling van

potenties"~

Wanneer gesinsverhoudinge pedagogics ontoereikend gestig
word, word die affektiewe (gevoe1smatige) lewe van die kind
ernstig ontwrig.

Onstabiele gesinsverhoudinge, wat neerkorn op

versteurde deelname aan versteurde onsheid, het labilisering
(onstabi1iteit) van die kind se affektiewe lewe tot gevolg (vgl.
3, p.93).

Affektiewe stabiliteit is voorwaarde vir 'n kind om

behoorlik te kan leer.

Af anders gestel, stabiele patiese

(gevoelsmatige) belewingc vorm die gepreformeerde veld vir alle
verdere gedistansieerde gnostiese (kennende) belewinge.

Die

kind wat vanwee versteurde onsheid in die gesinsituasie, onveilig,
verwerp, nie-aanvaar en ongebor3c voel, se patiese belewinge sien
daar labiel of impulsief uit.

"So

'n

toestand staan bekend as

'n

paticse-oorspoelde gnostiese bclewing wat bcteken dat adekwate
gnostisering geb1okkeer word"

(22, p.24).

Op grand van hierd1e

6.
patiese oorspoeling, kan die kind sy leermoontlild1ede ni.e na
behore aktualiseer nie.

Hy is vanwee sy vaseelopenheid in die

gesinsituasie, patiese nie bereid om tot stellingname op
gnostiese niveau (kennende vlak) te kom nie en daarom loop hy
hom ook in die leersi tuasie vas.

IHngeveld ( 6 , p. 103) stel

di t dat "ind:Len die biologiese versorging van die kind, sy
gevoel van hulpeloosheid en sy behoefte aan veiligheid en
geborgenheid deur die opvoeder pedagogies nie positeif verwerk
word nie, stagneer hy in sy behoefte om sy wereld te eksploreer
(ontdek) en is hy magteloos om homself te emansipeer".

Vanwee

volgehoue onderprestasie, druiping en belewing van vasgelopenheid
in die skoolsituasie, word die kind wat nie sy leermoontlikhede
ten valle kan of wil ontplooi nie, uiteindelik genoop tot te
vroee skoolverlating

(vgl. 3, p.93).

Uit vorige navorsing blyk dit dat die ouers nie altyd in
staat is om die simptome van potensieel te vroee skoolverlating
te identifiseer nie, en sodoende word die moontlikheid van hulpverlening op 'n vroee stadium bykans geheel en al ui tgeskakel.
Hierdie identifiseringsprobleem onderstreep die noodsaaklikheid
van h pedagogies hooggeskoolde persoon by elke skoal wat gevalle
van potensieel te vroee skoolverlating vroegtydig kan opvang en
aan hulle die nodige hulpverlening kan bied, asook leiding aan
die ouers van sodanige potensieel te vroee skoolverlaters.

Ouers

voel hulle magteloos en vanwee die ontoereikende verhouding wat
daar tussen kind en ouer bestaan, is hulle huiwerig om deskundige
hulp in te win.
Wanneer ouers besef dat hulle kinders vasgeloop is in die
skoolsituasie, gryp hulle in deur negatiewe optrede teenoor die
kind

(vgl. 3, p.94).

Deur die vryhede van die kind aan bande te

le, poog die ouers dikwels om hom meer aktief by die leersituasie
te betrek.

Hierdie optrede bied geen oplossing nie aangesien dit

die oorsprong van die probleem, m.aamlik die versteurde opvoedingsverhoudinge, nog verder belemmer.
Die probleem van potensieel te voree skoolverlating kan
onder andere ook opgelos word deur effektiewe ouerbegeleiding,
waardeur die ouers van potensieel te

vroe~

skoolverlaters tot

j_nsig in die oorsprong van die probleem gelei word, en deur hulp
verlening aan die kind, wnardeur hy gesteun kan word tot valle
aktualisering van sy leermoontlikhede.

'7·

2.1.2

Die skoo1situasie.
Dat ook die skoo1 h aan1eidende ro1 tot die

prob1ernatiek van potensiee1 te vroee skoo1ver1ating kan spee1,
is geen nuwe feit nie.
Die kind wat vanwee sy gevoe1srnatige ontwrigting nie kan
korn tot h distanstansiering op gnostiese niveau nie, loop hom
vas in die skoo1situasie.

Omdat die potensie1e skoo1ver1ater

probleme openbaar ten opsigte van sy gerigtheid op die forme1e
opgawe van die skoo1situasie, ontstaan daar h swak verhouding
tussen hom en die onderwyser.

E1friede Hohn (2, p. 3) het

vera1 in die verband h bydrae ge1ewer.

Die onderpresteerder of

potensie1e skoo1verlater word gesien as "der schleckte Schuler"
of "Schu1versager".

Sy bevind onder andere dat die "Schu1versager11

deur sy onderwysers en mede1eerlinge tot h stereotipe gereduseer
word aan wie sekere vaste kenmerke soos luiheid, rnoedswil1igheid,
ens.

toegedig word.

So ontstaan dan n negatiewe inste1ling

teenoor die potensieel te vroee skoolverlater wat daartoe aanleiding gee dat die affektiewe (gevoe1srnatige) labiliteit
(onstabi1iteit), waarin die wese van die prob1eem eintlik gestel
is, daardeur vererger word.
Ferreira (15, p.45) wys daarop dat die skoo1 die kind moet
help om self were1d te stig en om tot h verantwoordbare stellingname ten opsigte van die lewe self te kom.

Die vraag ontstaan

egter of die skool altyd die nodige veilige ruimte vir die
potensiele skoolverlater bied vanwaar hy hom op adebvate wyse
op die formele leeropgaaf kan rig.

Is die leerverhoudinge wat

gestig word sodanig dat hy tot volwaardige en verantwoordelike
aktualisering van sy verstandelike moontlikhede kan kom ?

Die

moontlild1eid bestaan dus dat die leerruimte in die skool as
sin1oos en bedreigend beleef kan word.
"Die skoo1situasie is die konsentrasiepunt waarin die
rniddelbare leer1ing betrek is in h leersituasie en waar h
komplekse reeks faktore afsonderlik of gesament1ik andersoortig
op e1ke unieke kind positief of negatief kan inwerk" (6, p.164).

8.

Behalwe vir sy gesitueerdheid in h ongunstige gesinsituasie,
waar hy gevoelsmatig so verwaarloos word dat hy hom in die skoal as
leersituasie vasloop, mag hy ook moontlik h skoal betree waar
die onderwysbedeling net nie aanklank by sy belangstellingsrigting vind nie.

Aspekte soos verandering van skoal, h gevoel

van onveiligheid in die klassituasie en

'n

vakkeuse waarin die

kind nie belangstel nie, speel ook 'n rol by te vroee, onverantwoordbare skoolverlating.
Dit is baie duidelik dat die problematiek van te vroee
skoolverlating ook vir die skoal h ortopedagogiese opgawe inhou.
Voordat enige hulp verleen kan word, sal die kind eers as
potensieel te vroee skoolverlater gerdentifiseer moet word.
"Voorwaarde van sodanige identifisering is h kenrelasie tussen
onderwyser en kind en pedagogiese geskooldheid om tot

'n

begrypende

deurskouing van die wereldverhoudinge van hierdie kinders te kom"
( l, p. 43).

2.1.3

Die milieu.
Wanneer hier gepraat word van die milieu as h

grondrede vir te vroee skoolverlating, word daar verwys na
11

'n

heterogene groep kinders wat dit in gemeen het dat hulle in hul

opvoeding en ontwikkeling deur hul milieu en agtergrond belemmer
word;

dat hulle tekorte ondervind ten opsigte van daardie soorte

leer wat nodig is vir suksesvolle vordering op skool;

dat die

moontlikhede wat hul huislike en opvoedingsmilieu aanbied, hul
nie in staat stel om te voldoen aan die kultuurverwagtings soos
dit op skoal van hulle gekoester word nie;

dat hulle deur hul

milieu (en nie deur hul basiese aanleg nie) in hul skoolloopbane
gestrem word" (9, p&8l).
"Die algemene beeld van die milieu-gestremde kind is een
van

'n

kind wat ondergemiddeld in sy skoolwerk presteer,

onderbroke skoolloopbaan deurloop, meesal uit
gesin

kom~

'n

'n

hoogs -

minder gegoede

sosiaal-maatskaplik nie ten valle aansluiting of

erkenning kry nie en dikwels geografies gersoleerd leef" (9, p.82).

9.
Die "milieu-gestremde" kind toon 'n agterstand by die kind
uit 'n meer gegoede rnilieu en hy skep die indruk dat hy oor 'n
laer intelligensie beskik.

Dit gann egter by hierdie kind nie

so seer om 'n gebrekkige intelligensie nie maar eerder om 'n
gebrekkige aktualisering van intelli.gensie, veral by skoolwerk.
Brouwer

(4,

p.72) se dat die mens se aanleg 'n grens is, "een

niveau waarboven hij niet kan stijgen;

hoe dicht hij zijn

maximum nadert hangt echter af van milieuinvloeden".

(4,

Sirks

p.72) se dat die mate waartoe die intelligensie tot sy reg

kom "is aan de werking van het milieu, dus aan de opvoeding toe
te schrijven".

"'n Swak milieu laat menige intellektueel en

andersins begaafde jeugdige se talentvolle diens vir die maatskappy verlore gaan vanwee die belangeloosheid van gesinsouers"
( 6 ' p • 115) •

Dit blyk dat die invloed wat die huislike milieu op die
wording van die kind het ook van deurslaggewende belang is by
die kind se vordering op skool.

Hierdie kinders is ten opsigte

van die gevoelsmagtige so verwaarloos dat dit ook die toereikende
aktualisering van intelligensie belemrner en selfs heeltemal
blokkeer.
"Die milieu-gestremde kind se huislike milieu kortwiek hom
veral ten opsigte van sy taalontwikkeling, sy leervoorwaardes en
sy algemene vermoe om te leer, en nie ten opsigte van die aanleer
van tipiese skoolse vaardighede nie" (9, p.83).

Die gebrekkige

taalontwikkeling gee aanleiding tot 'n onderwysagterstand en op
grond van hierdie taaltekort word die kind in alle fasette van
leer gestrem.

Aangesien die milieu-gestremde kind hom in die

skoolsituasie vasloop en nie aan die eise van formele onderrig
kan voldoen nie, wek dit by hom 'n negatiewe selfbeeld en raak
hy of heeltemal onaktief ten opsigte van sy skoolwerk of
rebellerend.
Vanwee sy milieu-gestremdheid raak hierdie kind in sy
skoolloopbaan progressief agter en is skoolverlating die
11

demonstrasie van die lydensweg 11 (9, p.83) wat so 'n kind afle.

10.

2.1.4

Die arbeidsituasie.
Die beroepskeuse van die potensieel te

vroe~

skoolverlater is nie pedagogics verantwoordbaar nie (vgl. Hoofstuk I, p.l8) maar dit is eerder h ontvlugting uit die skoolsituasie, vanwee sy vasgelopenheid in die leerverhoudinge en
gepaardgaande ontoereikende antwoord op die gnostiese eis van
die sekondere opvoedingsituasie.

Hierdie ongunstige toedrag

van sake word verder aangehelp deur die geweldige tekort aan
blande arbieders hier te lande.
bie~ry

"Gevolg is dat daar h geweldige

vandag op die arbeidsmark is.

Die ewewigsituasie word

hierin versteur dat selfs die ongeskoolde jeugdiges deur h
8.anloklike salaris, veral in die bedryfslewe, te vroeg van
verdere skolingsgeleenthede weggesuig word" (6, p.l75).

Botha

(3, p.95) sien hierdie situasie as h uiters plofbare situasie,
want "indien ekonomiese toestande ongunstig sou raak, word die
onopgeleide of ongeskoolde jeugdige eerste getref".
In hierdie geval is baie ouers direk daarvoor verantwoordelik dat die kind, en hier veral die "milieu-gestremde" kind,
oorgaan tot die skoolverlatingsakt.

Sodanige kinders word

hierin deur hul ouers aangemoedig om die skool na skoolpligtige
ouderdom te verlaat aangesien hul verdienste die finansiele
las van die gesin help verlig.
Aangesien die vroee skoolverlater sedelik nog nie selfstandig is nie en sy beroepskeuse daarom nie h verantwoordelik
en wel deurdagte besluit is nie, is hier geen sprake van niveauverheffing (vgl. Hoofstuk I, p.J,.4) in sy toetrede tot die
arbeidsmark nie.

Soos in bogenoemde paragraaf aangetoon, het

sy ouers hom nie positief beroepskeuseweerbaar help maak nie.
Sy toetrede tot die arbeidsmark bied hom

'n

ontvlugtingsruimte

losstaande van die skool wat die stigting van besitverhoudinge
in plaas van ontmoetingsverhoudinge meebring (vgl. 15, p.74).
ln plaas daarvan dat die te vroee skoolverlater kom tot die
stigting van leerverhoudinge en sodoende sy verstandelike moontlikhede tot volle ontplooiing laat kom, betree hy h beroep sodat
hy daardeur die formele skoolsituasie, waarin hy nie aan die
gnostiese eise kan voldoen nj_e, kan on tv lug, en soek hy stabiliteit in die besittings wat hy deur sy nuwe
kan bekom.

finansi~le

status

11.
2.1.5

Die eie persoonstruktuur.

Om die aan1eiding tot te vroee skoolverlating in
a1le geva1le aan faktore buite die vroee skoolverlater self te
gaan soek, sou 'n miskenning van die fei t wees dat hy self
inisiatief en keusemoontlikheid is.

Die implikasie sou dus

wees dat hy aan sy gesitueerdheid uitge1ewer word.
Die kind se eie persoonstruktuur kan ook n faktor by te
vroee skoolverlating wees.

Potensieel te vroee skoolverlaters

wat binne hierdie groep val, se swak skolastiese prestasie
"stems from a general personality disturbance" (13, p.48).

So

is sommige kinders, vanwee die aard van hul persoonlikheidstruktuur, nie by magte om hegte medemenslike verhoudinge te
stig nie.

Vasgelopenheid in die skoolsituasie is dan die uit-

koms van onmag om te voldoen aan die eise van gewone n1edemenslike
verhoudinge wat eie aan die skoolsituasie is.
Uit die ondersoek van IJichter (3, p.93), b1yk dit dat 76%
van die te vroee skoolverlaters "wanaanpassings in die persoonlikheidstruktuur" openbaar, soos byvoorbeeld gebrek aan
integrasie van seksualiteit in die persoonstruktuur, histeriese
neurose en rebel1istiese uitbarstings.

Uit n studie (24) van

105 potensiee1 te vroee skoolverlaters, wat oor toereikende
intelligensie beskik, is gevind dat 64% van die dogters en 89%
van die seuns probleme in die skoal ondervind op grand van hul
persoonlikheidstruktuur.
Ook Nel (16, p.92) is van mening dat kinders wat oor die
nodige intelligensie beskik, kan druip (en daarom potensieel te
vroee skoolverlaters is) "weens eienaardighede ten opsigte van
hul temprament en karakter".

Hy noem tekortkominge in die wils-

en gemoedslewe, soos oorge·voeligheid, vreesagtigheid, afwesigheid
van selfbeheer, min ambisie, min inisiatief en selfvertroue wat
aanleiding kan gee tot druiping.
Uit bogenoemde blyk dit dus dat die grand vir te vroee
skoal verlatint; ook bi.nne die persoonlikheidstruktuur van die
potensiele skoolverlater gevind kan word en dat dit nie slegs
eksterne faktore, soos die invloed van die gesin, die milieu,
cnsovoorts is wat aanleiding daartoe gee nie.

12.
2.1.6

Organiese faktore.

Daar is 'n noue samehang gevind tussen geeste1ike
begaafdheid en aanduidings van 1iggarunlike gesondheid;

so ook

tussen swak begaa!"dheid en tipiese siektesimptome (16, p.69).
Swak gesondheid word dikwels as rede vir te vroee skoo1ver1ating genoem.

Dit word egter ook dibvels voorgeskuif om

die eintlike rede te verb1oem.
Vo1gens 'n ondersoek wat deur Riesman, Cohen en Pearl
(9, p.82) gedoen is, blyk dit dat algemene orgaandefekte en
siektes debi1iserend werk wanneer dit nie behande1 word nie.
Aangesien dit energie tap, is die kind nie in staat tot die
aandagskonsentrasie en deursettingsvermoe wat sy skoolwerk van
hom vereis nie.
In hierdie verband moet daar ook gedink

~ord

aan siekte-

toestande soos minimale breindisfunksie of selfs breinskade,
waar die kind moontlik waarnemingsprobleme ondervind waarvan
die ouers en onderwysers nie eers bewus is nie.

Ook epilepsie,

veral die toestand bekend as petit mal, kan die kind se
vordering op skoo1 sodanig benadeel dat hy tot die skoo1verlatingsakt oorgaan.
Al bogenoemde faktore wat aanleiding gee tot skoolverlating
en potensiele skoolverlating, sal baie deeglik in aanmerking
geneem moet word by die daarstelling van 'n hulpverleningsprogram.
Hulpverlening moet plaasvind met die duidelike doel voor oe om
die potensieel te vroee skoolverlater, ongeag sy besonderse
remming, te lei tot sy bereikbare wordingsniveau en om sodoende
as sedelik-selfstandige volwassene op volwaardige wyse by die
samelewing in te skakel.
2.2

Die implikasies van te vroee skoolverlating.

Te vroee skoolverlating en potensieel te vroee skoolverlating is 'n saak wat crnstige implikasies inhou, nie net vir
die volwassewording van die kind en sy ui tei.ndelike maatskaplike
inskakeling nie, mcmr ook vir die ontwikkcling en welsyn van sy
land.

13.
2.2.1

Die gebrekkige aktualisering van moontlikhede.

Dit is juis op grand van die gebrehlcige vzyse
waarop die kind sy verstandelike moontlikhede aktualiseer dat
hy as potensieel te vroee skoolverlater geproklameer word.
Soos reeds genoem ( vgl. Hoofstuk I,p.2), is daa.r h onrusbarende
persentasie van die skoolbevolktng wat oor die nodige verstandelike moontlikhede beskik maar wat nie gehoor gee aan die appel
tot die valle aktualisering van hierdie moontlikhede nie.
Aangesien hierdie n probleem is wat steeds in omvang
toeneem, kan dit deur die verlies aan optimaJ.e arbiedspotensiaal,
ontaard in n ernstige maatskaplike probleem indien hierdie
krisissituasie nie pedagogies-didakties reggestel word nie.
Op grond van die feit dat die te vroee skoolverlater nie
sy moontlikhede tot valle ontplooiing laat kom nie, beskik hy
gewoonlik oor geringe skoolkwalifikasies en word hy genoodsaak
tot die beoefening van n beroep wat min of geen uitdaging aan sy
moontlikhede bied.

Dit gee aanleiding tot verveling, voort-

durende werksverwisseling en uiteindelik werkloosheid, veral in
tye van ekonomiese insinkings.

Werkloosheid in ander beskaafde

lande word juis reeds in toenemende mate n knellende vraagstuk
wat kan lei tot opstandigheid en selfs revolusie.
Langs hierdie weg word mense wat n sleutelrol kon speel in
die ontwikkeling van hul land, nou n maatskaplike las wat op
staatshulp aangewese is.
2.2.2

GebreY~ige

normidentifikasie.

Die potensieel te vroee skoolverlater gee nie op
genormeer~e

wyse gestalte aan die verantwoordelikheid om sy

verstandelike moontlikhede optimaal te aktualiseer nie.

Hy kom

dikwels uit n gesin waar die ouers n wangenormeerde beeld aan
die kinders voorleef deur hulself skuldig te maak aan onsedelj_kheid, dronkenskap, rusie en wreedheid (vgl. 3, p.l23).

Van

nalewing van die norme deu.r die kind, kan bier min sprake wees.
Die voorbceld wat hy van sy ouers kry, en sy nalewing daarvan,
maak uiteindelik ook van hom 'n wangcnormeerde mens.

Die

14.
opvoeder wat hom met die lewe van die kind bemoei, hou aan die
kind 'n rangorde van waardes voor aan die hand waarvan hy kan
kom tot kennis van die goedkeurenswaardige en die afkeurenswaardige.

Sander die normatiewe is daar geen sprake van

opvoeding nie, want die opvoeder wil die kind lei tot volwassenheid, en volwassenheid staan in direkte verband met die
normatiewe (vgl. 11, p.62- 63).
Vanwee sy gesitueerdheid, kan die potensieel te vroee
skoolverlater nie kom tot die konstituering van 'n eie leefwereld met volkseie norme en waardes nie.

Hy moet noodwendig

sy verantwoordelikheid ontduik aangesien steun ten aansien van
die gevoelsmatige ontbreek en daarom openbaar hy hom in sy
gedraginge nie op normatief gewenste niveau nie.

Op grand van

sy swak identifikasie met sy opvoeder, kan die potensieel te
vroee skoolverlater hom ook nie met die "lewenswaardevolle as
die lewensverpligtende'' ( 16, p. 9) identifiseer nie.
Aangesien die potensieel te vroee skoolverlater op grand
van sy ontoereikende antwoord op die eise van behoorlikheid,
soos deur die gemeenskap aan hom gestel, hom in die gesin- en
skoolsituasie as vasgelopene beleef en daarom nie tot inskakeling
in die gemeenskap kan kom nie, wend hy hom tot aansluiting by
pedagogiese-onverantwoordbare groepe.

Hy kan dus na aansluiting

soek by jeugbendes, dwelmmiddel- en dranillnisbruikers wat, netsoos
hy, nie aan die eise van die volwasse samelewing kan voldoen nie
en daarom 'n wereld-in-opposisie stig met sy eie waardes en norme.
Hy soek dus na 'n sosiaal-maatskaplike staanplek in die samelewing wat losstaan van die norme van die skoal en volwasse
leefwereld (2, p.97).
Die gesitueerdheid van die potensieel te vroee skoolverlater en die daarmee gepaardgaande direkte opposisie (vgl. Hoo:fstuk I, p.l6) teen die volwasse norme, gee aanleiding daartoe
dat hy nie kan kom tot die konstituering van 'n eie lewe van
keuses aan die hand van aanvaarde en geeerbiedigde norme nie.
2.2.3

Gebrekkige niveauverheffing.
In sy op-weg-wees na volwassenheid, is die kind

steeds besig om die dinge in die ornringende wereld te leer ken.
In sy belevri.ng van <lie dinge in sy omwereld is hy besig met

15.
dialoogvoering met die dinge wat hy wil leer ken.
telkens dinloogwysi.ging in die sin van diaJ.oogverheffing in sy
verhouding tot die werklikheid (vgl. 20, p.48).
is die kind dus besig om volwasse te word.

Deur sy lee!:

Die kinderlike

belewenisse as leer, wissel voortdurend vanaf 'n paties-affektiewe niveau tot 'n gnosties-kognitiewe niveau.

Die kind is

dus beidc paties (gevoelsmatig) en gnosties (kennend) by sy
leer betrokke (vgl. 20, p.48).
Die kind belewe dus sin en betekenis as sy paties-affektiewe belewinge en sy gnosties-kognitiewe belewinge stabiele
belewinge is en sodoende sal hy kan oorgaan tot 'n meer geordende,
gesistermatiseerde en geabstraheerde niveau van leer (vgl. 22,
Hiervolgens kan 'n kind dus op 'n steeds boer niveau in

p.28).

dialoog met sy omringende w6reld tree.
Die kind se psigiese lewe openbaar hom in leer en word en
in sy wording rig die kind hom op verskillende wyses tot die
w6reld.

"In die senior klasse van die laerskool sowel as in die

hoerskool, word die eise ten opsigte van 'n distansiering tot die
niveau van die gnostiese steeds grater en is dit juis bier waar
die skoolverlater nie kom tot die aktualisering van sy moontlikhede nie" (15 , p. 59) •
Hy wi1 hom nie waag aan die leerstof nie en hy kom dus nie
tot 'n verantwoordbare deelname aan die leergebeure nie.

So-

doende kan hy nie die grense na 'n boer niveau op weg na vo1wassenheid oorskry nie.
'n

Sy dia1oogvoering met die werk1ikheid is dus

verskraa1de dialoog.

"Hy vergroot en arden nie die wereld nie,

daar is dus weinig sprake van dia1oogverheffing" (15, p. 11- 12).
Skoo1verlating is dikwels die direkte uitkoms van 'n
belewing van onveiligheid in die gesin- en skoolsituasie.

Die

gebrek aan 'n veilige ruimte binne die gesin ontneem die kind die
waaghouding om in dia1oog te tree met die ander lede vnn die gesin
en daarom ook om in dialoog te tree met sy w6reld.

Dialoog-

verheffing as nivenuverheffing vind dus nie plaas by die kind wat
nie sy leefruimte a:J 'n veilige ruimte beleef nie maar wat onderwerp is aan 'n versteurde onsheid en sy leefruimte dus as
bedreigcnd beleef.

Die kwa1iteit van clie onsheid bcpaal dan

ook die kwa2.iteit vnn die diu1oogverheffing (vgl. 15, p.33) en
dus die niveauverhef:fing ..
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Die potensicel te vroee skoolverlater wa-t hom dus nie
I

op adakwate wyse met die leerstof bcmoei of kan bemoei nie,
kan homself nie tot 'n hoer niveau distansieer nie en kan ook
nie op so 'n wysc met die werklikheid as leerwcrklikheid dj_aloog
voer dat hy as behoorlik volwasse-wordende bestempel kan word
nie.
2.2 .. 4

Die stigting van 'n

w~reld-in-opposisie.

Op grond van sy ontwrigte gevoelslewe, loop die
potensieel te vroee skoolverlater hom in die skoolsituasie vas.
Aangesien hy vanwee sy versteurde belewinge, nie kan konsentrecr
en op abstrakte gnostiese niveau kan dink nie, is hy nie in
staat om aan die eise van die leersituasie en die leervereistes
te voldoen nie.

Hy besef egter dat hy daarby sal baat om

akademies so ver as moontlik te vorder, maar op grand van sy
labiele affektiewe lewe, kan hy nie aan die eise van die formele
skoolsituasie voldoen nie (vgl. 3,p.96).

Hy besef dat die

optimalc aktualisering van sy verstandelikc moontlikhede hom
kan lei tot 'n goeie betrekking, toereikende besoldiging en hoe
sosiale status (vgl. 6, p.9l).

"Die potensiele skoolverlater

raak dus in 'n konfLLksi tuasie betrokke tussen di t wat behoort
te wees (die leernorme of die norme uit die volwasse leefw~reld)
en dit wat is (sy vasgelopenheid in die skoolsituasie)" (3, p.96).
As vasgelopene in die skoolsituasie, bevind die potensieel
te vroee skoolverlater hom in 'n grenssituasie tussen dit wat is
en dit wat behoort-te-wees (vgl. 3, p.96).

Aangesien hy nie in

die leersituasie tot valle ontplooiing kan kom nie, ontvlug hy
hierdie noodsituasie deur die stigting van 'n wereld-in-opposisie
as ontvlugtingsruimte.

Deur die stigting van sodanige wereld-

in-opposisie word daar gesoek na aanvaarding buite skoolprestasieverband (vgl. 9, p.85).

Hier kan veral gedink word aan die

stigting van 'n sportwereld as prestasie buite skoolverband.

'n

Ander voorbeeld van hierdie neiging is die begeerte van di.e seun
om 'n bromfiets te besit waardeur hy nuwe status onder sy vriende
verkry en wat vir hom simbool word van ontvlugting u:i t die skoolsituasie.

Die begaafde skooldogter wat slegs maar 'n goeie vrou

vir haar man en ma vir haar kinders wil word ontvlug eintlik ook
die skoolsituasie in 'n inspanninglose

toekomsw~reld.

Die

potensieel te vroee skoolverlater ontvlug dus die leerverhoudinge

deur die stigting van h wSreld wat in opposlsle tot die eise
I

en leernorme van die volwasse leefwcreld staan (vgl. 3, p.96).
Hy leef in h eie, vreemde wereld met h eie waardesisteem wat
kenmerkend is van opstand en verwerping van die tradisies van
die ouer generasie (vgl. 21, p.lO).
Hierdie wereld wat die potensieel te vroee skoolverlater
vir homself stig, kan verskeie gestaltes aanneem soos byvoorbeeld h eietydse jeugwereld, h fantasiewereld, h musiekwereld,
h sportwereld, ens.

Dit gaan hier nie net om die besit van

materiele dinge (bromfietse, hoetrou radiostelle, moderne klere,
ens.) nie, maar die verhouding tot die liggaam word ook verobjektiveer en wel in die sin dat die liggaam as besitting
beskou word (vgl. 15, p.74).

Die meer informele omgang tussen

die geslagte en die vrylike wyse waarop geboortebeperkingsmiddele bekom kan word, vergemaklik die "gebruik" van die
liggaam vir genotsbelewing.
Deur sy onverantwoordelike verlating van ·clie skoal en
toetrede tot die arbeidsmark, word die te vroee skoolverlater
in staat gestel om deur oppervlakkige materiele vertoon self
"iemand 11 te wees.

Sy besittings bied hom die sekerheid en

selfvertroue wat hy vanwee sy swak medemenslike verhoudinge
moes ontbeer.

In hierdie welvaartsverhouding gaan dit om h

eksistensialistiese genieting van die lewe (vgl. 5, p.l5).

In

die wereld-in-opposisie gaan dit dus om welvaart, erotisme en
seksualiteit aangesien dit h ongeremde soeke na genot op die
vitaaJ.-patiese niveau is.
2.2.5

Ongewenste groepsvorming.

Die kind wat hom in die gesin- en skoolsituasie
as vasgelopene beleef, wat nie aan die norme van die volwasse
leefwereld en die gemeenskap kan voldoen nie, het geen toegangsweg tot behoorlike deelgenootskap aan en volwaardige
jnskakeling by die samelewing nie.
Aangesien die potensieel te vroee skoolverlater nie by
die wereld van di_e volwausene kan inskakel nie, kom hy in
opstand teen die normc van hierdie ontoeganklj_ke wereld en soek
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hy aansluiting by andere wat, net soos hy, ook nie in die
skoolsitunsie die mas kan opkom nie en hulle as nie-aanvaar
beleef in die gesinsituasie, die skool en die wyere samelewing.
Hierdie ktnders st"ig hulle eie wereld met 'n eie waardesisteem
en eie norme en hulle kom in opstand teen die no:rme, gesag en
tradisies van die volwasse leefwereld.
Die mens, en daarom ook die kind, is in alles sosiaal.
Sy bestaan is 'n bestaan vir en deur ander (vgl. 7, p.64).

Die

versteuring in die sosiale lewe van die potensieel te vroee
skoolverlater, gee aanleiding tot die vorming van jeugbendes
in al hul variante vorme.

Gewoonlik is die bende 'n georgani-

seerde groep wat die kenmerke van 'n intimiteitsgroep openbaar

(3, p.l23).

Alhoewel die lede van die bende hulle onderwerp

aan die norme van die bende self, is dit gewoonlik norme wat
direk teen die van die samelewing indruis en

da~n"om

nie

pedagogics verantwoordbaar is nie.
Hierdie jeugbendes maak hulle skuldig aat1 onbehoorlike
handelwyses soos rondlopery, rook, leuentaal, slordigheid,
teepratery, seksuele wangedrag, afknouerigheid, aggressiwiteit,
diefstal, oneerlikheid, humeurigheid, woedebuie, vuiltaal,
nukkerigheid, wegloop van die ouerhuis, drankmisbruik (ook die
gebruik en misbruik van dwelminiddels), wraaksugtigheid, brutaliteit en grootpratery (23, p.87).

Die vorming van sodanige

jeugmisdadige bendes is die direkte uitvloeisel van 'n
versteurdc onsheid in die gesinsituasie, vasgelopenheid in die
skoolsituasie en daarom 'n onvermoe tot inskakeling in die samelewing..

Botha (3, p.l24) stel dit as volg:

"Ongewenste

groepsvonning is vir die potensiele jeugmisdadiger daardie
handeling wat hom daartoe in staat stel om die bindinge wat hy
tuis moes ontbeer, in die a-pedagogiese of in die misdadige
groep aan te knoop".
2.2.6

Gebrekkige roepingsbevmstheid en nie-verantwoord-

bare beroepskeuse.
'n Hoe intelligcnsiesyfer verseker nie outomaties

beroepsukses nie.

Di..t is bloot 'n moontlikhcid wat deur die
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stigting van toereikende opvoedingsverhoudinge tot vo1le ontplooiing kan kom (3, p.92- 93).

Die kind as nie-volwassene

is nie in staat om selistandig tot 'n verantwoorde beroepskeuse
te geraak nie.

Slegs die ouer en onderwyser se sensitiewe

begryping van die ste11nbehoewendheid van die kind in die
verband, kan hom steun tot h verantwoordbare beroepskeuse
(vgl. 25, p .. 27).

Alleen deur die steun van die ouer en onder-

wyser kan die nie-volwasse jeugdige kom tot selfstandige taakaanvaarding in sy toekomstige beroepslewe.
Die jeugdige, as potensieel te vroee skoolverlater, wat
onderhewig is aan versteurde onsheid in die gesinsituasie (vgl.
2.1) kan nie aanspraak maalc op die simpatieke steun en leiding
van die ouer nie en is daarom nie in staat tot h verantwoordelike
en verantwoordbare beroepskeuse nie.
By die keuse van 'n beroep gaan dit om die aanvaarding en
opneem van verantwoordeli::dleid.
s~1sordelike

Dit is immers 'n besondere

onderskeiding van die mens dat hy ·die enigste wese

is wat tot arbeid geroep is en dat hierdie arbeid, as taakverrigting, uitdrukking moet gee aan die vernaamste kenmerk van
volwassenheid, naamlik verantwoordelikheid (vgl. 25, p.26).
Aangesien die potensieel te irroee skoolverlater, vanwee sy
gebrekkige normidentifikasie (vgl. 2.2.2), sedelik nie-selfstandig is nie, is hy nie by magte om te kom tot aanvaarding
van hierdie verantwoordelikheid nie.
Aangesien die te vroee skoolverlater nie sy moontlikhede
optimaal aktualiseer nie, kan daar van h verantwoordelike
beroepskeuse geen sprake wees nie.

"Hy gee dus nie gehoor

aan die opdrag en uitnodiging om op volwaardige wyse iemand te
wordnie" (14, p.8).

Die beroepskeuse van die meerderheid

van vroee skoolverlaters kom bloot neer op h ontvlugting van
die skoolsituasie aangesien hulle hulself, vanwee hul ontwrigte
gevoelsmatige lewe, vasloop teen die gnostiese eise van die
hoerskool.

Uit baie ondersoekverslae blyk dit dat te vroee

skoolverlating eintlik ontvlugting is en dat die neiging om te
gaan werk bloot 'n rasionalisasie is van dieper liggende aanleidende faktore.

Dj_ t implisee:r 'n wegbreek van die
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leerverhoudinge en die stigting van verhoudinge losstaande van
die skoolwereld.
Deur sy beroepskeuse en beroepsbeoefening soek die te
vroee skoolverlater na h ontvlugtingsruimte losstaande van die
eise van die skool waaraan hy nie kan voldoen nie.

Deur

oormatige geldbes:L t en geldgebruik, ontstaan daar by die te
vroee skoolverlater sogenaamde besitsrelasies.

Deur sy geld

kan hy hom.self in besit stel van die dinge wat aan hom status
en aansj_en onder sy vriende verleen.

Hy is sterk ingestel op

genotsbelewinge en die besit van materiele dinge (vgl. 3, p.97);
dit is

n

lewe van besit en genot.

Die oppervlakkige materiele

vertoon is dus vir hom h middel tot selfgelding.
Uit die waargenome persoonsbeelde van potensieel te
vroee skoolverlaters blyk dit nie alleen dat hulle beroepskeuse
geheel en al ontdoen is van n besef van die sinvolheid van die
arbeid nie, maar dat hulle toekomsperspektief of geheel verduister is of nie verband hou met hul moontlikhede.nie.

2.2.7

Die te vroee skoolverlater as ontoereikende

toekomstige opvoeder.
Vanwee te vroee skoolverlating word die skoolverlater genoodsaak tot die beoefening van "ongeskoolde" beroepe.
"Met so h beroepsagterstand moet hy weer h nuwe gesin stig wat
noodwendig is h laer sosiaal-kulturele leefklimaat sal moet leef 11
(7, p.74).

Op grond van hierdie verskraalde milieu waar kinders

skolasties nie so sterk aangespreek word nie en ook vanwee
finansiele oorweginge, is die kinders van die vroee skoolverlater
dikwels gepredisponeer tot vroee skoolverlating.
Aangesien die vroee skoolverlater sy eie verstandelike
moontlikhede nie ten volle geaktualiseer het nie en daar in
hierdie sin dus weinig sprake van normidentifi.kasie is, is hy
ook nie in staat tot voorlewing van die norm wanneer hyself
opvoeder is nie.

Sy sedelike onselfstandigheid word ook gewreek

in sy verhouding tot die ander as sy opvoedeling.

As opvoede:r

van die toekoms sal hy waarskynlik in sy opvoedingsbemoeienis
faal omdat hy nie aan die eise van behoo:rlikheid gestalte kan
gee nie en daarom nie tot

'n

volwaard.ige opvoedi.ngsverhouding

met die ander in staat is nio (vgl. 14, p.6).
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Omdat die skoolverlater nie die verantwoordelikheid ten
opsigte van die aktualisering van sy moontlikhede kon nakom
nie en hy op or1verantwoordelike wyse die skool te vroeg verlaat
het, is hy ook nie in staat om verantwoordelikheid vir die
opvoeding van sy eie kinders te aanvaar nie.

IIierdie ouers

probeer die verantwoordelikheid ten opsigte van die opvoeding
van hul kinders afskuif op instansies soos byvoorbeeld die
skool, die kerk of ander opvoedingsinrigtings soos kosskole.
Daarom word daar dan ook by kinders van sodanige ouers n
konsekwente afwysing van verantwoordelikheid gevind.
2.3

Samevattende probleemstelling.

Soos uit die voorafgaande uiteensetting gesien kan word,
is te vroee skoolverlating n saak wat ingrypende implikasies
vir die samelewing waarbinne dit voorkom, inhou.

Indien die

omvang (vgl. l.l) van hierdie probleem, waaruit blyk dat meer
as die helfte van die leerlinge wat oor die verstandelike
potensiaal beskik nie binne die minimum aantal jare die skoolej_ndsertifikaat voltooi nie, opnuut in oenskou geneem word, kan
die erns van hierdie saak moeilik oorskat word.

Die vraag is

of n land soos Suid-Afrika dit kan bekostig om so n groot
persentasie van sy breinkragpotensiaal verlore te laat gaan.
Hoewel hierdie vraag sekerlik negatief beantwoord moet word, blyk
dit tog dat daar nog nie veel gedoen word om hierdie probleem die
hoof te bied nie.
Louw (vgl. 14, p.30) huldj_g die standpunt dat voorkoming
in die pedagogiese en pedagogies-didaktiese situasie meer sinvol
is as h moeisame pedoterapeutiese bemoeienis met die kind nadat
skoolverlating h voldonge feit geword het.

Dit mag wel waar

wees, maar te vroee skoolverlating en potensj_eel te vroee skoolverlating het egter in n groot aantal gevalle reeds n voldonge
fei t gevvord.

Impliseer dit nou dat hierdie kinders in hul nood-

si tuasie gelaat moet word net omdat dit n:ie voorkom kon word nie?
So n daad is nie pedagogies verantwoordbaar nie en die antwoord
hierop is n baie besliste nee.
wel j_ets gedoen word?

Maar kun dnar vir h:i..erdie kinders

Kan hulle vroegtydig as potensiele skool-

verlaters erken word en skoolverlat:Lng sodoende voorkom word?
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Is daar by die skole genoegsaam pedagogies geskoolde onderwysers
wat oor die kennis beskik om hierdie kinders wel te identifiseer?
Sou die faktore wat aanleiding gee tot die neiging om die skool
te vroeg te wil verlaat, diagnostiese bepaal kan word, en indien
wel, is daar by die skole persone wat sodanige diagnostisering
kan doen?

Kan hierdie kinders gesteun word tot die oplossing

van hul probleem en kan sodanige steungewing geskied aan die
hand van bestaande vorme van pedoterapie?

Leen alle vorme van

pedoterapie hul eweveel tot die hulpverlening aan die potensieel
te vroee skoolverlater of is daar vorme wat meer geskik is daarvoor as andere?

Is dit nodig dat die ouers van die potensieel

te vroee skoolverlater by die hulpverlening betrek word en indien
wel, op watter manier?

Die vraag is dus of hierdie kinders, wat

reeds skoolverlatingsneigings openbaar, gesteun kan word tot die
opneem van die verantwoordelikheid om hul verstandelike moontlikhede optimaal te aktualiseer en hul skoolloopbaan te voltooi.

3.

Doel van die ondersoek.
Die doel van hierdie ondersoek is dan ook om te bepaal in hoeverre

die potensieel te vroee skoolverlater, nadat hy as sodanig geidentifiseer is, deur middel van pedoterapie gehelp kan word om in ooreenstemming met sy verstandelike moontlikhede te presteer en om sy bestaan
as sinvol te beleef.

Deur die hulpverlening moet daar gepoog word om

die kind te steun tot die deurbreking van sy noodsituasie sodat-·hy kan
kom tot die optimale

ak~ualisering

van sy verstandelike moontlikhede en

die aanwending daarvan tot voordeel van homself, sy land en volk.

4.

Verdere opset van die navorsingstudie:

In die verdere ondersoek sal daar gelet word op die verskillende
vonne van terapie en die moontlikheids voorwaardes vir en die verloop
van die terapeutiese gebeure.

Enkele pedoterapeutiese kriteria sal

ook uitgelig word aan die hand waarvan die pedoterapeutiese gebeure
geevalueer kan word.

Met die oog op verdere navorsing op die gebied

van hulpverlening aan die potensieel te vroee skoolverlater, sal daar
in Hoofstuk III aandag gegee word aan die wyse waarop die pedoterapiegroep geselekteer is, enkele riglyne ten aansien van die verloop en
inhoud van die pedoterapie sal aangetoon word en ouerbegeleiding sal
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bcspreek word.

In Hoofstuk rv' sal enkele persoonsbeelde van poten--

sieel te vroee skoolverlaters bespreek word om die uitkoms van.die
pedoterapie beter te belig.

Ten slotte sal h volledige bespreking

van die bevindinge van hierdie ondersoek gegee word en enkele
aanbevelings sal in die verband aan die hand gedoen word.
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1.1

Die noodsaaklikheid van pedoterapie aan die potensieel

te vroee skoolverlater:
Soos in die eerste hoofstuk daarop gewys, is die potensieel
te vroee skoolverlater

'n

jeugdige wat nie op verantwoordelike wyse

antwoord op die appel wat in die pedagogies

~

didaktiese si tuasie

tot hom gerig word om sy verstandelike moontlikhede ten volle te
aktualiseer nie.

Hy wil die skool verlaat voordat hy bereik het

wat hy met sy gegewe moontlikhede wel kan bereik.

11

'n Potensieel

te vroee skoolverlater is dus iemand wat die pedagogics- didaktiesc situasie op 'n onverantwoordbare en onverantwoordelike wyse
wil verlaat (24, p.l5).
Daar is ook reeds daarop gewys dat daar verskeie faktore
(vgl. Hoofstuk I, p.5 - 12) bestaan wat aanleiding gee tot
potensieel te vroee skoolverlating.

Die kind as Dpe- moontlik-

heid is nie tot te vroee skoolverlating gepredisponeer nie, maar
aangesien hy in die opvoedingsituasie nie na wense gesteun word
nie, kan hy hom nie op adekwate wyse op die leergebeure rig nie
en is hy dus nie in staat tot die optimale aktualj_sering van sy
verstandelike moontlik.hede nie.
Die potensieel te vroee skoolverlater beleef die opvoedingsituasie as 'n bedreigende situasie wat labiliserend op hom inwerk.
Aangesien die opvoedingsituasie vir hom 'n noodsituasie is, is sy
belewinge op die paties-affektiewe (gevoelsmatige) niveau, labiel.
Vanwee patiese oorspoeldheid, kan hom hom nie distansieer tot
die gnosties- kogni.tiewe (kenncnde) niveau nie en daarom kan hy
nie sy leermoontlikhede opt:imaal aktualiseer nie.

"Hy kom dus
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nie tot

n

volwaardige vergestalting en aktualisering van sy

moontlikhede nie vanwee

'n

nie-verantwoordbare deelname aan die

leergebeure" (16, p.44).

Die potensieel te vroee skoolverlater is dus n jeugdige
wat in nood verkeer.

Die labiliserende invloed van sy

Hy sal

gesitueerdheid werk remmend in op sy volwassewording.

dus gesteun moet word sodat die bereikte niveau van wording weer
in ooreenstemming gebring kan word met die bereikbare niveau.
Daar sal dus 'n kwalitatiewe verbetering in die wordingsgebeure
teweeggebring moet word.

Dit kan gedoen word deur

'n

verantwoord-

bare pedoterapie wat sy vertrek neem in die opvoedingsituasie
en sodoende die potensieel te vroee skoolverlater bring tot
herbetekening en nuwe singewing aan sy gesitueerdheida

Aangesien die potensieel te vroee skoolverlater 'n kind
in nood is wat teruggewerp en vasgevang word op die patiese
belewingsniveau en daarom nie tot adekwate gnosties-kognitiewe
stellingname kan kom nie, is die meeste ondersoekers op die
gebied van te vroee skoolverlating dit eens dat hy op een of
ander vorm van hulpverlening aangewese is.

Ferreira (vgl. 7, p.2l9) sien die pedagogiese opgaaf in
verband met die te vroee skoolverlater as ingebed in twee
situasies.

Die ouers as primere opvoeders, het die verantwoorde-

likheid om die skoolverlater as kind..::in--nood op te voed tot 'n
verantwoordbare stellingname in die leersituasie as lewensituasie.
Tweedcns het die opvoeder - onderwyser die opgawe om die skoolverlater tn sy nood raak te sien en hom pedagogies - didakties so
te orienteer dat daar vir hom toekoms geantisipeer word en dat
hy as volwassewordende hom sal rig op die volwasse leefwereld
en blykc sal gee van 'n verantwoorde en genormeerde deelnarne aan
die lewenswerklikheid.
Ook Botha (vgl. 2, p.l2l) wys op die noodsaaklikheid van
hulpverlening aan die potensieel te vroee skoolverlatcr.

Van

ouers en onderwysers word d.aar verwag d.o.t hulle in staat sal
wees om die potensiele skoolverlater te identifiseer
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as 'n kind wat nic reg laat geskied aan sy leermoontlikhede nie.
Deur simpaticke gesagsleiding kan die affektief- pati.ese basis
by die potensicle skoolverlater gevorm word vir sy belewing van
die sinvolheid van die norrne uit die volwasse leefwereld.

Botha

bepleit dan ook dat ortopedagogiese hulpverlening gedoen rnoet
word deur persone wat deeglik geskool is in die orto- en sosiopedagogiek en dat elke skool ten rninste oor 'n ortopedagoog rnoet
beskik wat ten nouste moet saarnwerk met die voog- en voorligtingsonderwyser.
In sy aanbevelings wys Bondesio (vgl. 1, p.143) daarop
dat die potensiele skoolverlater nood het aan pedagogiese
begryping en bemoeiing om tot die sin van sy daarwees in die skool
te kan kom.

Gekoordincerde optrede deur ouers en onderwysers

kan die potcns:Lcel te vroee skoolverlater herorienteer om te kom
tot verantwoordbare aktualisering van sy oerintensionaliteite.
Hy wys ook op die pedoterapeutiese betekenis van sportaktiwiteite,
uitstappies en toere ten aansien van die potensiele skoolverlater.
Hy noem ook die moontlikheid van gesinsterapie (ouerbegeleiding)
waardeur die ouers van hierdie kinders begelei word tot die aanvaarding van opvoederskap as opvoederlikheid.
Om die verlies aan blanke mannekrag teen te werk, moet die
probleem van potensieel te vroee skoolverlating doeltreffend
bek'<lmp word.

Putter (24, p.l21) wys in sy ondersoek daarop dat

onderwysers deur intensiewe pedagogiese skoling in staat gestel
moet word orn aan die hand van pedagogiese kriteria te bepaal of
'n kind op ortopedagogiese hulpverlening aangewys is.

In die

geval van die potensieel te vroee skoolverlater moet die hulpverlening op die ontoereikend verwerklikte opvoedi:ngsgebeure
gerig woes.

Deur pedoterapie en ortodidaktiese hulp kan die

wording van die kind weer op die gewcmste ni veau gebring word.
11

Die verlies aan potensiele breinkrag kan aileen tecmge-

werk word as pedagogics hooggeskoolde hulpverleners kinders-innood op wetenskaplike wyse betyds kan erken deur pedokliniese
(Slelkundige Diens en Kinderleidinginsti tute) k:waLL tatiewe
persoonsbeelde-in-nood u:Lt te lig" (3, p.76).
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1.2

Die huidir;e stand van pedoterapie aan potensiecl te

vroee skoolvorlaters in hoerskole.
Volgens Putter (24, p.l2l) is die e:ffektiewe bekamping
van die probleem van potens:Leel te vroee skoolverlating nlleen
moontlik deur pedagogiese hulpverlening.

Dit i.s dus noodsaaklik

dat onderwysors pedagogics good geskool sal woes sodat die
potensieel te vroee skoolverlater vroegtyd:Lg ns sodanig geidentj_fiseer kan word.

Die eerste taak van die skoal in die bekamping

van hierdie probleem is dus vroegtydige identif:i_sering.
Uit hierdie ondersoek wat gerig is op die moontlikheid
van hulpverlening aan potensieel te vroee skoolverlaters, blyk
dit dat die identifisering van die onderpresteerder geen ernstige
probleme bied nie.

In elke skool wat by hierdie ondersoek

betrokke was, bestaan daar genoegsame bewyse dat die hoof presies
weet wie die onderpresteerders is.

Daar bestaan egter nog

tekortkominge ten aansien van die diagnostisering -u

die poten-

sieel te vroee skoolverlater se probleme en die gepaardgaande
hulpverlening.
By elke skool bestaan daar ook een of ander stelsel aan
die hand waarvan die mate van onderprestasie van elke leerling
bepaal kan word.

Alhoewel hierdie stelsels uiteenlopende van

aard is, kom almal basies daarop neer dat die leerling se I.K.posisie in sy standerd met sy skolastiese prestasie- posisie
vergelyk word.

So h stelsel kan egter nie standhou nie, aan-

gesien die I.K. syfer verabsoluteer word en die leerling daaraan
"uj_tgelewer" word.

Die kind word dus nie as mens beag nie

maar hy word gedegradeer tot 'n blote syfer.
Verskillende skoolhoofde huldig verskillende menine;s ten
opsigte van die faktore wat aanleiding gee tot potensieel te
vroee skoolverlating.

Een hoof is byvoorbeeld van mening dat

dit boofsaaklik 'n gesagsprobleem is wat te wyte is aar die feit
dnt beide ouers dikvvels rnoet werk en daar dus ni.e toereikcnde
toesig oor die kind is nie.

'n Volgende is van mening dat die

meer intelligentc kind n:ie in die laerskool werklik leer om te
studeer nie aa:n_gesien die appel wat die laerskool tot sy
lccrmoontlLkhcde rig, n:Le wcrklik inspunning van horn verg nie
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en kan hy kom dus nie in die hoerskool na behore op die leerstof
rig nie.

Die gebrek aan

belar~stelling

in die leerstof is vir

n ander hoof die grondrede vir onderprestasie.

Volgens hom

stel die hedendaagse hoerskoolleerling slegs daarin belang om
aan die einde van elke jaar te slaag en nie om sy verstandelike
moontlikhede optimaal te verwerklik nie.
Dit blyk dus dat daar nog

n

groot mate van ontoereikende

insig in die probleme van die potensieel te vroee skoolverlater
bestaan.

So sal die kind wie se ouers albei werk, nie nood-

wendig gebrekkig presteer nie.

Netso is daar ook nie by alle

potensieel te vroee skoolverlaters

n

gebrek aan belangstelling

in hul skoolwerk nie.
Die hulpverlening wat volg op die identifisering van

n

potensieel te vroee skoolverlater neem ook n verskeidenheid van
vorrne aan.

Hierdie

11

hulpverlening 11 wissel vanaf n brief aan

die betrohlce leerling se ouers waarin hulle versoek word om toe
te si.en dat hul kind voldoende aandag aan sy skoolwerk bestee
tot oorhandiging van die leerling aan die skoolhoof waar dit dan
weer wissel van "mooipraat" tot n "pak slae".

Van n werklike

diepgaande ondersoek met behulp van diagnostiseringsmedia, na
die onderliggende probleem van die potensieel te vroee skoolverlater en die gepaardgaande hulp (pedoterapie) met die verwerking van die probleem, is daar nie veel sprake nie.
By drie skole was daar wel

n

voorligtingsondenvyser wat

oor die nodi_ge pedagogiese geskooldheid beskik waardeur hy in
staat gestel word om die potensieel te vroee skoolverlater se
probleem te diagnostiseer en om aan hom hulp te verleen.

Dit

blyk egter dat daar so 'n groot aantal onderpresteerders by elke
skool is wat op pedoterapie aangeVvJS is (minstens die 20 onderpreGteerders waarvoor die navorser gevra het en wat deur die
skoolhoof aangevvys is-vgl. Hoofstuk III, p. 59), dat dit nie vir
die ortopedagoog moontlik is om intensief op elke potensieel te
vroee skoolverlater se probleem in te gaan nie.

As verder in

aanmerki:tl_g geneem word dat al drie hierdie onderwysers

n

akademiese vak doseer, hulp verleen met vakkeuses, beroepsleiding
gee aan al die ma trikulante en bui temuurse aktiwi.tei te behartig,
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is di t duideb_k dnt ook hier weinig sprake van intensiewe
diagnostiserir~

en hulpverlening kan wees.

Die Sielkundige Dienste van die Transvaalse Onderwysdepartement kan 'n besondere bydrae tot die identifisering en
hulpverlening aan die potensieel te vroee skoolverlater lewer.
Daar bestaan tans egter nog te min klinieke om vroegtydige
identifisering in alle gevalle moontlik te maak.

Eers nadat

die sj_mptome in intensi tei t toegeneem het sodat die probleem
besonder opvallend is, kom die leerling in aanmerking vir hulpverlening.

Dit is dus moontlik dat 'n groot aantal verstandelik

begaafde leerlinge die skool kon verlaat het sonder dat hulle
onder die aandag van die Sielkundige Diens gekom het.

Ook hier

bestaan dus nog leemtes ten aansien van die hulpverlening aan
die potensieel te vroee skoolverlater.
Dit blyk dus dat daar nog nie voldoende fasiliteite
bestaan vir die effektiewe bekamping van en hulpverlening aan
die potensieel te vroee skoolverlater nie en dat die omvang van
hierdie probleem dus nog kan toeneem.

2.

Die vorme van pedoterapie.

Wanneer daar van pedoterapie gepraat word gaan dit nie om 'n
fenomeen wat sy oorsprong buite die opvoedingsituasie het nie.
Dumont (4, p.54) stel dit soos volg:

"Therapie is niet iets wat

ergens bui ten de opvoeding ••• los van die leefsi tuatie ••• gereali-o
seerd wordt.

In de therapie gebeurt niets dat niet in de opvoeding

zijn analogon vindt •••

Elke situatie moet voor emotioneel

gestoorde kinderen vanuit eenzelfde grondgedachte gepland, gestruktureerd worden11

•

In die pedoterapie gaan dit steeds om die volwassene-

kind verhouding en clit vind binne die opvoedingsi tuasie plaas.
Daarom is pedotcrapie opvoeding, maar dit is 'n meer-gerigte opvoeding
met die doel om "die kind se persoonsbeeld weer reg te stel, te hervorm,
te ornsl-cep, her·op-te-voed, ten etnde horn weer vatbaar te rnaak vir
opvoeding langs die gewone wee" (21, p. 57).
heropvoeding.

Pedoterapj_e is dus

Deur rniddel van die peclotere1pie moet die ontspoorde

kind begelei word tot die aanvaarding van sy verantwoordelikhede.
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Deur hom bewus te maak van sy verantwoordelikhede, word hy daartoo
gebring dat hy sy bestaan as sinvol belee:f.

Ontspoorde kinders

beleef egter "anders".

Daarom moet die terapie gerig woes op die

belewing van die kind.

"Dit beteken dat dit in die pedoterapie

primer gaan om steun aan die kind tot herbelewing as herbetekening'!
(23, p.40).
Wanneer daar dus van pedoterapie gepraat word, word daarmee
bedoel die heropvoeding van die ontspoorde kind (in hierdie geval die
potensieel te vroee skoolverlater) wat deur die opneem van sy verantwoordelikb.ede gebring word tot herbelewing as herbotekening van
sy gesitueerdheid.

Pedoterapie aan die potensieel te vroee skool-

verlater moet ook geskied deur die opvoedingse;ebeure toerej_kend te
verwerklik en so sy belewin~e te stabiliseer (vgl. 24, p.l42).

So

word hy dan gesteun om die noodsituasie te deurbreek sodat die wereld
wat wereld-met-nood was, gewysig word tot tuiste (vgl. 9, p.47).
Dit potensieel te vroee skoolverlater, as kind-in-nood, is vir
sy gnosties-kognitiewe hertoetrede tot sy leerwereld op pedoterapie
aangewese.

Daar bestaan minstens drie effektiewe vorme van pedo-

terapie, naamlik spel-, beeld-- en gespreksterapie aan die hand waarvan
die inhoud van die terapie tot die kind gebring kan word, wanneer hulp
egter aan die potensieel te vroee skoolverlater verleen word, is dit
noodsaaklik dat die vorm daarvan in ooreenstemming sal wees met sy
word.ingsniveau sodat dit 'n appel sal rig tot sy wil tot deelname aan
die pedoterapeutiese gebeure.
2.1

Spelterapie.

Die jong kind is spelend in die wereld, dit wil se, spel
iS vi.r horn 'rJ w;;se van in die wereld

1.'1888.

"Om spelend in die

wereld to wees, behoort inderdaad tot die mens se kontak met die
werold" (29, p.69).

Aangesien die jong kind nog nie da8.rtoe in

staat is om sy belewin_ge in woorde weer te gee nie, kan sy spol
met die taal van dje volwassene vergelyk word.

Spel is dus

11

de

spiegel van hot innerlijk leven van het kind: in het spel onthult
het onbewust wat in hem omgaat, wat z:i.jn wesen z.ijn en zijn
verlangens, welke

tm{~stcn

en conflicten het he eft, welke voor-

vallen hem het meest bezighouden en welke mensen het bewondert"
(22, p.ll3).

Volgen~J

Van Wy.k (31, p.l) j_s dit vir hom die
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natuurlikstc vorm van dinloogvoering met sy wereld,

11

dit j_s n

wyse van omgaan met die wereld wat as spel bestempel kan word".
Die jong kind. wat in affektiewe nood verkeer, is nog nie
in staat om sy probleem te verwoord nie, maar deur mj_d.del van
sy spel kan hy sy labiele belewinge uitbeeld.

11

In het spel

treden de dingen en de mensen uit hun alledaagse bestaan en
worden tot beeld.

Gespeeld wordt slechts met beelden11 (32,p.l76).

Aangesien die kind met beelde speel en hy in 'n anderse verhouding
daarteenoor staan as in sy werkli.ke leefwereld, is gedraginge en
ui tinge moontli.k wat nooi t in die v;erklikheid toegelaat sal word
nie.

So kan die ki.nd in sy spel simbolies ui t:ing gee aan sy

aggressie en dit

11

betekent voor hem ontspanning'' (22, p.llB).

Dit beteken egter nie dat die kind in die spelsituasie onbeperkte
vryhede geniet nie aangesien sy verhouding tot die werklike
wereld noo:Lt geheel opgehef kan word nie.
stel dit as volg:

"Achter de speelwereld blijft de werklijkheid.

Ze staat er als achtergrond.
haar.

Vermeer (32, p.l81)

De speelwereld kan niet buiten

Ze heeft haar nodig om in haar intieme samezijn ontworpen

te kurmen worden.

Die speelwereld is een antwerp, dat zijn grens

vindt in de werklijke wereld 11 •
Die versteurde kind projekteer sy vcrsteurde komrnunikasie
met die werklikheid in sy spelsituasLe.

Op hierdie situasie,

soos wat dit deur die kind uitgebeeld word, kan die pedoterapeut
11

inspeel 11 en die kind bring tot herbetekening van en nuwe singewing

aan sy situasie.

Na analogie van die oplossing waartoe die kind,

op hierdie wyse, in sy spelsituasie kom, belewe hy ook sy werklike
situasie as veranderd.
2.2

Beeldterapie:

Langeveld ( vgl. 15, p .87 - 107) wys daarop dat wanneer
'n kind op terapie aangewese i.s, daar iets te kort skiet ten

aansicm van sy kommuniko.sie met sy lcefwereld.

Om hierdie rede

moet die kind. in die pedoterapeutiese situasie gehelp word om
hierdie kommunikasie weer te herstel.
Vanwee versteurde kommwrikasie tussen ouer en kind,
bevind die kind homself dlkwels in lewensituasic wat vir hom

34.
vrcemd iB.

Aangcsien sy ouers nie dcur middel van die koromuni-

kasie die nuwe situasie vir hom oopdek en dit sodocnde vir hom
tocganklik maak nie, blyk dit vir hom vreemd en gee dit aanleiding tot 'n belewing van onsekerheid en onveiligheid.

Elke nuwe

situasie hou dan vir hom 'n bedreiging in aangesiert l1y vanwee sy
verskraalde ervaringsveld, nic by magte is om homself tc handhaaf
nie.

Hy kan nic die betekenis van die situasie verwerk nie en

hy beleef dus angs in hierdie situasie.
stel dit soos volg:
wekkende.

Pretorius (23, p.go)

"Hy lewe slegs by die grasie van die angs-

Sy bestaan verskraal ('n verskraalde dialoog).

Hy

leef in 'n konstante bedreigdheid en waag hom nie aan die nuwe
nie, want dit eis inset en posisiebepaling.
die deur.-en-deu:r vertroude" •

Hy aanvaar alleen

Dit blyk dus dat die kind wat in

affektiewe nood verkeer, se belewing van onveiligheid en onsekerhei.d ontstaan vanwee sy verskraalde d:Laloog met sy leefwereld.
Om hierdie rede verkies Lubbers (vgl. 23, p.lO - ll) 'n ander
kommunikasiemiddel as die taal, naamlik die beeld.

Kommunikasie

deur die beeld is 'n middel om die kind te bereik wat geestelik
verdwaal het, wat losgeraak het van die bekende moontlikhede tot
kommunikasie wat die daaglikse lewe bied.

Nijkamp (22, p.ll8)

se skilder- en tekenwerk "Heeft een ontspannende werking 11

•

Die

angs wat daar by die gestoorde kind aanwesig is, word dus verbreek.
In sy beelde gee die kind iets van homself weer, naamlik 11 zijn
visie, de weergave van zijn wereldbceld ••• een weerspiegelin
van het wezen van het kind zelf" (22, p.213).

Dit blyk dus dat

die beeldterapie nie slegs die ki.nd van sy angs bevry nie, maar
dat dit ook die geleentheid bied tot verdere diagnostisering
aangesien di.e kind hornself daarin weergee.
Voordat pedoterapeutiese hulp aan die kind verleen kan
word, rnoet die pedoterapeut tot 'n ontrnoeting met die kj_nd kom.
"Deur rnidclel van 'n kind se spontane tekening (beeldende ekspressie)
word 'n medium geskep, waardeur 'n pedoterapeut en 'n kind in
dialoog met rnekaar kan tree en so mekaar ontrnoet" (33, p.l6).
Dit geskied eers sodra die kind begin beleef dat die pedoterapeut
insig in, en begrip van sy tekenwerk het, want dan eers bestaan
die moontljJd1oid van gevoelsrnut.ige bJ.nding tuscen kl.nd en pedo-terapeut ( vgl. l'(, p .15) •

Aan die hand van sy tekeninge opcnbanr

die ontcpoorde kind aan die pc doterapeut, hoe hy horrmelf en dj_e
wereld om hom belcef.

Dit stel hom ook in stnat om sy verGteurde
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belewJnge o:imbolJes weer te gee en hy word sodoende bevry van
In die pedoterapeutiese sJtuasie word die kind ook

sy angs.

Jn staat gestel om vele van sy probleme te bowe te kom.

Deur

aan 'n ander dJt toe te ken wat hy nie in homself kan aanvaar nie,
projekteer hy sy eie belewinge van onveiligheid en angs op 'n
onpersoonlike derde figuur.

Projeksie is 'n "spiegelervaring

met mijn afgeweerde zelf •••

We stollen in de projectie de andor

gelijk aan onszelf, omdat we onszelf als een ander zouden willen
stollen"

(18,

p.42).

Projeksie kan dus as "afweer" beskou word.

Aan die hand van beeldende ekspressie, word die kind in d:ie
ve:ilige geborgenheid by die pedoterapeut, op indirekte wyse met
die spieelbeeld van sy afgeweerde self gekonfronteer.

Ook sy

angs en onse.kerheid word in sy beeld op 'n konkrete wyse ui tgedruk
en sodoende word dit meer aanvaarbaar aangesien die kind homself
daarteen kan verdedig.

Die ve:Llige geborgenheid wat die

pedoterapeut bied en sy simpatieke meelewing, gee aan die kind
die geleentheid om sy angsbeeld :rustig te eksploreer want "die
kind voel vcilig by 'n ander wat sy angs nie deel nie" (23, p.9l).
In die pedoterapeutiese situasie gee die kind dan saam met die
pedoterapeut nuwe betekenis (symmorfose betoken om saam betekenis
te gee) aan die beangstigende.

Deur symmorfose (vgl. 23, p.90)

kom die kind na die voorbeeld van die pedoterapeut, tot versoening
met die beangstigende.
Wanneer die kind in staat is om self met die beangstigende
om te gaan, het die teenwoordigheid van die pedoterapeut oorbodig
geword aangesien die kind dan in staat is om self 'n oplossing
vir sy probleme te vind.
2.3

Gespreksterapie.

Die gesprek is die mees dj.rekte wyse van kommunika.sie in
die pedoterapie.

Hoevvel di t nie die hoofvorm van kommunikasie

by spel- en beeldterapie is nie, is hulle moeilik te bedink
daarGonder.

Die potensieel te voree skoolverlater in die onder-

hawige studio, is 'n ho8rokoolkind wat oor 'n bogcmiddelde
:Lntelligensie beskik, en aangesicn hy reeds oor die taal bcskik
om sy probleem te kommunj_keer kan met hom in gesprek getree word
daaroor en danrom is gesprcki:;terapie die aangewese vorm van
pedotornpie in hierdie eeval.
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In die pedoterapeutiese gesproksituasie moet die pedoterapeut deurgaans verantwoording docn van die pedagogiese
toelaatbaarheid van sy opt..cede.

Daarorn is ch t nodig dat die

werklike essensies van die opvoedingsituo.sie oak in die pedoterapeutiese gespreksituasie gerealiseer sal word.

Om hierdie

rede noem Landman (9, p.47) die pedoterapeutiese gespreksituasie
h besondere pedagogiese situasie.

Om dus met die kind in

gesprek te kan tree moet die pedoterapeut die leefwereld van die
kind betree om sodoende tot h ontmoeting met hom te kom.

Deur

die stigting van h gemeenskaplike wereld, neem die pedoterapeutiese
gesprek dan sy aanloop vanuit die leefwereld van die kind, vanuit
die bekende na die onbekende en beangstigende.

Dus is die eerste

voorwaarde vir die gesprek, en daarom oak die pedoterapeutiese
gesprek
p.l46).

11

een gemeenschappelijke constituering van wereld" (27,
Die gesprek is mede-deling (vgl. 23, p.95) aan mekaar

vanuit die gemeenskaplike wereld.

Dit impliseer dat albei

partye deel het aan die gesprek, dat dit nie h alleenspraak (dour
die pedoterapeut) is nie en dat die kind oak verantwoordelikheid
aanvaar vir sy ao.ndeel daaraan.
Die gesprek is meer as h blote mededeling, dit is
deel--nemiP.g aan elkaars innerlijke 11 (27, p.l49).
openbaarmaking van die wese van die kind.

11

een

Dit is dus h

Die pedoterapeutiese

gesprek moenie 'n geforseerde gesprek woes waarin die kind gedwing
'Nord om sy mees intieme belewinge openbaar te maak nie.

Di t

moet h vertroude, liefdevolle samesyn wees wat vir die kind geen
bedreiging inhou nie.
In die pedoterapeutiese gespreksituasie moet daar ook
leiding aan die kind gegee word sodat hy sal leer om volgens die
eise van behoorlikheid te leef.
vn.n die pedoterapeut

11

Dour die simpatielce leiding

leer (die kind) onderske:L tussen die norme

waarvolgens hy tot nou toe geleef het en ander norme waarvolgens
hy voortaan wil af moet leef.
soos ander hom sien.

Die adolessent leer homself sien

Hy leer enersyds sien hoe hy is en ander-

syds hoe hy moet wees - hy word dus bewus gemaak van die vrugbare
sparming tusc;en is en bchoort te wees" (23, p .103).

37.
Aangesien gespreksterapie die vom van pedoterapie is
wat gebruik is by die hulpverlening aan die potensieel te vroee
skoolverlater (kyk Hoofstuk III, p.63), is die res van die
bespreking hoofsaaklik toegespits op gespreksterapie.

Dit

impliseer egter nie dat die pedoterapeutiese momente wat volg,
nie op die ander pedoterapievome betrekking kan he nie.

3.

Mo.ontlikheidsvoorwaardes vir gespreksterapie.
Die potensieel te vroee skoolverlater, as jeugdige wat nit3

genormeerde antwoord op die appel wat in die pedagogies-didaktiese
situasie tot hom gerig word nie (vgl. 16, p.l), moet deur middel van
gespreksterapie begelei word tot die verantwoordbare aktualisering
van sy verstan(telike moontlikhede.
Die pedoterapeutiese gespreksituasie is h besondere opvoedingsituasie wat die wordingsversnelling. van die kind as onrniddellike
doel en die vclwaardige volwassenheid van die kind as einddoel het.
In hierdie pedoterapeutiese situasie moet die pedoterapeut voortdurend verantwoording doen ·van die pedagogiese toelaatbaarheid van
sy optrede.

Die doel van di.e steungewing in die pedoterapeutiese

si tuasie is om veranderinge met di.e oog op die potensieel te vroee
skoolverlater se toekoms te bewerkstelling (vgl. 9, p.46) sodat hy
gestalte sal gee aan die eis om sy verstandelLre moontJ ikhede
optimaal te verwerklik.
Voordat daar enige sprake van h doelgerigte pedoterapeutiese
gespreksituasie kan wees, is daar eers sekere moontlikheidsvoorwaardes
waaraan voldoen moet word.

Volgens Pretorius (23, p.63) is hierdie

moontlikheidsvoorwaardes, wat ook pedoterapeutiese beginsels genoem
kan word, die volgende:
i)

die vertroue van die kind wen

ii)

vertroue in die kind toon

iii)

aanvaarding van die kind toon

iv)

eerbied toon vir sy waardigheid

v)

belangstelling, besorgdheid en simpatie toon

vi)

die kind veilig en geborge laat voel ;

vi:L)

h stabiele affektiewe relasie met die kind opbou
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viii)

die kind steun in sy nood ;

ix)

begrip toon aan die kind ;

x)

gesag uitoefen oar die kind, dus eise en grense stel

xi)

norrne en waardes voorhou.

Kortom kom die moontlikheidsvoorwaardes vir die terapcutiese
gespreksgebeure dus necr op die realisering van die vertrouens-,
begrypings- en gesagsverhouding.
Die pcdoterapeut moet op so h wyse met die potensieel te vroee
skoolverlater bemoe:Lenis maak dat hy hom daardeur steun tot oorwinning
oor sy inspanningloosheid in die leersituasie en tot afweer van sy
angs.

Hy moet dus gesteun word tot die afvoering van sy versteurde

affektiewe belewinge en sodoende gebring word tot h belewing van
stabiliteH.

Langs hierdie weg ontstaan daar by die potensieel te

vroee skoolverlater h gepreforrneerde veld vir distansiering tot die
geordende gnosties-kognitiewe niveau (vgl. 26, p.26).

Om hom egter

tot hierdie niveau te bring, is dit noodsaaklik dat die pedoterapeut
h gemeenskaplike wcreld sal konstitueer wat aan die potensieel te vroee
skoolverlater die sekerheid en veiligheid sal bied vanwaar hy paties
bereid sal wees om sy probleemgebied te eksploreer.

Hierdie pedo-

terapeutiese steungewing moet op so h wyse geskied dat die potensieel
te vroee skoolverJater daarmee instem en die terapeutiese situasie
as veilige tuiste beleef.
In hierdie gerneenskap+ike wereld kan die pedoterapeut en die
potensieel te vroee skoolverlater saarn-wees orndat die daar-wees van
die een nie rnoontlik is sander die daar-wees van die ander nie, want
dan sou daar geen sprake van onsheid kan wees nie.

11

Die outentieke

daar-wees van die pedoterapeut is steeds h wees met h oopwees vir die
puber-:Ln-nood as rnoontlikheidsvoorwaarde van sy eie eksistensie en
as rnoontlikheidsvoorwaG.rde vir pedoterapie.

Die pedoterapeutiese

gespreksituasie is dan 'n in-die-wereld-wees-met-mekaar wat rnoontlik
gemaak word dour 'n besondere onderlinge verhouding (die pedoterapeutiese
verhouding) waardeur teenwoordigheid-vir-rnekaar (omgang) h teenwoordigheid-met-mekaar (ontrnoeting) dus outentieke teemvoordi~;';heid word 11

(9, p.48).
In die pedoterapeutiese situasie leer die potensieeJ te vroee
skoolverlater en die pedoterapeut mekaar ken.

Die potensieeJ te
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vroee skoolverlater as kind-in-nood, beleef homseJf nou as begrepe
deur die pedoterapeut en hy staan dus nou nie meer alJeen teenoor sy
probJeern nie.

Deur sy verhouding met die pedoterapeut word sy

eensaarnheid deurbreek en ontstaan daar n gerneenskaplike wereld waarin
hy sy lewe met die pedoterapeut kan deel.
Deur die stigting van bierdie onsheidsruimte, beleef die potensieel te vroee skoolverlater geborgenbeid en veiligheid.

Hy beleef

dat hy in vertroue aanvaar word deur die pedotcrapeut en daarom is
by ook bereid om sy probJeem met horn te deel.

Deur die realisering

van die vertrouensverhouding word die potensieeJ te vroee skoolverlater gesteun om sy hulpbehoewendheid te bowe te kom en word hy die
geleentheid gebied om self'-iernand te wees.
ReaJisering van die vertrouensverhouding begunstig ook die
identifikasiegebeure in die pedoterapie.

Die potensieel te vroee

skoolverJater identifiseer horn met die waardes en norme soos wat dit
deur die pedoterapeut aan hom voorgehou en voorgeleef word.

Die

gesag waarrnee die norme en waardes aan hom voorgehou word, gee aan
hom normatiewe sekerheid, vastheid en geborgenheid.

Realisering van

die vertrouensverhouding lei die kind dus tot paties-affektiewe
sekerheid (vgl. 23, p.65).
Die laaste moontlikheidsvoorwaarde vir gespreksterapie is dat
die pedoterapeut hom weer van die potensieeJ te vroee skoolverlater
sal moet distansieer nadat die wordingsvertraging uitgewis is en hy
sodoende in staat gestel is om sy verstandeJike moontlikhede optimaal
te alctualiseer.

4.

Verloop van die gespreksterapeutiese gebeure.
Aangesien die pedoterapcutiese situasie in wese n pedagogiese

situasie is en daarom die werklike essensies van die pedagogiese gebeure moet vertoon, sal daar sprake wees van n duidelike verloop in
die pedoterapeutiese gebeure.

Dit is dus noodsaakJik dat die

pedagogiese verJ oopstrukture ( vgl. 14, p. 66 - 71) in die pedoterapeutiese gespreksituasie met die potensiecJ te
gerealiseer sal word.

vroe~

skoolverJater

Aangesien die pedoterapeutiese gesprcksituasie

nie n gewone pedagogicse situasie is nie maar wel n besondere

peda~

gogiese situasie, word die pedagogiesc verJoopstrukture aangeval en
vervJeg met die voJgende pedagogiese handehngsvorrne ( vg1" 30, p ..18):

4.1

In kommunikasie tree met die potensieel te vroee

skoolverlater.
Reeds tydens die diagnostisering van die potensieeJ te
vroee skoolverlater se probleem, tree die pedoterapeut op
indirekte vzyse aan die hand van diagnostiseringsmedia, met hom
in kommunikasie.

Die diagnostisering het dus reeds pedo-

terapeutiese waarde aangesien die kind se eensaamheid deur die
teenwoordigheid van die pedoterapeut deurbreek word en hy in sy
omgang met die diagnostiseringsmedia die geleentheid kry om op
indirekte wyse van sy angs ontslae te raak.

Die pedoterapeut

plaas homse]f dus in die gemeenskaplike wereld by die kind in
sy nood.

Hy skep

'n

omgangsituasie waarin die potensieel te

vroee skoolverlater uitgenooi word om uit vrye wil met hom in
kommunikasie te tree (vgl. 33, p.70).
Voordat die pedoterapeut hom op pedagogiese wyse met die
potensieel te vroee skoolverlater bemoei, moet. die omgang
situasie eers oorgaan in

'n

werklike ontmoeting, geinisieer deur

die pedoterapeut, met die doel om hulp aan die kind te verleen.
Deur die inleiding van die kommunikasie, word

'n

gemeenskaplike

onsheidsruimte betree waarin hul by-mekaar-wees oorgaan in
met-mekaar-wees.

'n

Vanuit hierdie veilige ruimte, waar die kind

se angsbelewinge verminder word, is hy bereid om sao.m met die
pedoterapeut te waag en sodoende kan die kommunikasie tot valle
vergestalting kom.

Deur die versterking van die kommunikasie

tussen pedoterapeut en potensieel te vroee skoolverlater, kan
die pedoterapeut die opvoedingsmomente, wat in die ontmoetingsituasie sigbaar word, benut en sodoende die kind in sy nood
steun.

Deur die kommunikasie voel die potensieel te vroee

skoolverlater homself begrepe en is hy bereid om sy versteurde
affektievve belewinge aan die pedoterapeut te openbaar.

Hy word

wel nog met sy probleem gekonfronteer, maar nou in die veilige
geborgenhcid by die pedoterapeut (vgl. 23, p.90).

Aangesien

hy saam met die pedoterapeut sy probleem eksploreer, kom die
potensieel te vroee skoolverlater tot

'n

herbelewing as herbeteken-

ing van sy probleem.
In hierdie ontmoetingsituasie neem die pedoterapeut die
verantwoordeJ ikheid vir d:ie wordingsversnel1ing van die
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potensieel te vroee skool~erlator op hom, sodat die bereikte
wordingsniveau van die kind weer in ooreenstemming gebring kan
word mot die bereikbare wordingsniveau.

Die pedoterapeut moet

egter aan die potensieel te vroee skoolverlater die geleentheid
gee en hy moet dit ook van hom vereis, om self verantwoordelikheid te aanvaar vir sy aandeel aan die pedoterapeutiese gebeureo
Hierdeur gaan die ontmoeting oor in h engagement waarby albei
betrokkenis die verantwoordelikheid aanvaar vir wat mag voortvloei
uit die ontmoeting (vgl. 14, p.69).

4.2

Die potensieel te vroee skoolverlater laat handel.

Die pedoterapeut laat die potensieel te vroee skoolverlater
tydens die pedoterapeutiese gebeure met spesifieke terapeutiese
materiaal (taalformulering in die geval van gespreksterapie)
sistematies handel.

Aangesien die kind wat op pedoterapie aan-

gewese is, te kort skiet ten opsigte van sy kornmunikasie met sy
leefwereld, is dit dikwels nodig dat hy aangespoor en aangemoedig
moet word om met die pedoterapeutiese materiaal om te gaan.
Langs hierdie weg moet hy dus gesteun word om sy versteurde kommunikasie te herstel, en die beste middel daartoe is juis die
kornmunikasie in die pedoterapcutiese gespreksituasic (vgl. 5, p.l6).
Dit is dan ook slegs met voortdurcnde ao.nsporing en wo.ardering
van

n

kind se vertellinge dat

n

pedoterapeut 'n kind kan steun en

help in die eksplorasie van sy wereld en die ontdekking van sy
probleem ( vgl. 53, p. 73).
Die pedoterapeut moet instemming verleen wanneer die kind
op positiewe wyse met die terapeutiese materiaal omgaan.

Hy

moet waardering botuig indien die kind in ooreenstemming met
behoorlikheidseise handel aangesien dit die deurbreking van die
probleemsituasie begunstig.

Deur die goedkeuring van die pedo-

terapeut, beleef die potensieel te vroee skoolverlater dat hy
aanvaar word soos wat hy is en met die probleem wat by het en
daarom is hy bereid om saam met die pcdoterapcut sy probleemgebied
te verken en sodoende word hy in staat gestel om sy probleem self
onder woorde te bring.

42.
4.3

Die potensicel te vroee skoolverlater nie Jnat handel nie.

lJit is ook nodig dat die pedoterapeut van tyd tot tyd
sekere beperki.nge en verbiedinge sal stel sodat die potensieel
te vroee skoolvcrlnter kan kom tot kennis van goed en kwand en
hy kan leer om aan die eise van behoorlil\:heid te voldoen.
Aangesien die pedoterapeutiese situasie 'n besondere pedagogiese
situasie is, moet die gesagsverhouding ook in die pedoterapeutiese
gebeure gerealiseer word en daarom mag die pedoterapeut nie
nalaat om die verkeerde af te keur nie.

Deur die stel van

verbiedinge en beperkinge word die kind gelei tot affektiewe
stabiliteit aangesien hy gelei word tot insig in sy probleem
(vgl. 33, p.75).

Dit hou nie in dat die kind se probleemhande-

linge hom verbied word nie, maar hy ·Nord juis daarmee aanvaar
en deur die indirekte kommunikasie word hy beskerm teen 'n direkte
konfrontasie met die probleem wat sy verwerklikingsmoontlikhede
te bowe gaan (vgl. 23,p.73).

Sodoende word hy indirek tot

insig in sy probleem gebring en word hy met die steun vru1 die
pedoterapeut in staat gestel om dit te oorkom.
Om te voorkom dat die potensieel te vroee skoolverlater te
afhanklik en sodoende 'n repJika van die pedoterapeut se
persoonsbeeld word (vgl. 33, p.76), is dit die taak van die pedoterapeut om hom weer van die kind te distansieer sodat die kind
self met doelgerigtheid sy wereld verder kan eksploreer.

5.

Kriteria ter evaluering van die gespreksterapeutiese gebeure.

In die pedoterapie, en daarom ook in die gespreksterapie, as
besondere opvoedings- en heropvoedingsgebeure, gaan dit steeds om die
opvoeding van die kind.

Daarom sal die pedoterapeutiese situasie

die werklike essensies van 'n opvoedingsituasie moet vertoon.

By

implikasie hou dit dus in dat die pedoterapie dieselfde einddoel as
die opvoeding voor oe het.
Aangesien daar deur die gespreksterapie gepoog word om die
potensieel te vroee skoolverlater op sy bereikbare wordingsniveau te
plaas, is dit nodig dat daar van tyd tot tyd bepaaJ sa] word in
Daar rnoet dus
watter mate daar aan hierclie doel beantwoord word.
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kriteria opgestel word aan die hand waarvan die gespreksterapeutiese
gcbeure geevaluecr kan word.

nDie prirn&re kriterium hier is die

vraag of die kind deur die pedoterapeut gehelp word om sy besternming
(volwassenheid) te bereik" (23, p.73).

Deur die gespreksterapie

moet die potensieel te vroee skoolverlater begelei word "totdat hy
beoefenaar word van die normbeeld van volwassenheid 11 (ll, p.46).
In die pedoterapeutiese situasie moet die algemeen geldige inhoude
van volwassenheid gedurig voor oe gehou word.
Aangesien die pedoterapie, en in hierdie geval die gespreksterapie,
die volwassenheid van die potensieel te voree skoolverlater as
einddoel het, kan die pedagogiese doelstrukture (vgl. 12, p.l67) soos
volg (vgl. 23, p.73 - 74) tot pedoterapeutiese kriteria omstel word
aan die hand waarvan die gespreksterapeutiese gebeure geevalueer kan
word:
5.1

Word die potensieel te vroee skoolverlater, as kind-in-

nood, gesteun tot

'n

betekening van die sinvolheid van sy eie

bestaan ?
Die potensieel te vroee skoolverlater is

'n

kind wat nie

die verantwoordelikheid aanvaar om sy verstandelike moontlikhede
optimaal te verwerklik nie.

Om hierdie rede kan hy nie sy

bestaan as sinvol beleef nie, aangesien die begryping van die
sin van die lewe

'n

groat mate van verantwoordelikheid veronderstel

(vgl. 21, p.61).
Volgens Frankl (8, p.8) is "bewustzijn en verantwoordelijkzijn de funadamentele bestanddelen van het menselijk bestaan".
In die gespreksterapie met die potensieel te vroee skoolverlater,
moet die pedoterapeut homself dikwels afvra of hy deur sy pedoterapie die kind bring tot hierdie bewussyn van sy verantwoordelik-syn.
Die potensieel te vroee skoolverlater moet in die pedoterapeutiese situasie her-opgevoed word sodat hy sy bestaan sal
beleef as

'n verantwoordelik~-wees

van sy verstandelike moontlikhede.

ten opsigte van die verwerkliking
Deur wekking van die kind se

gewete, sy waardebesef en sy verantwoordelikheidsin, kom hy
geleidelik tot insig in die sin van sy lewe ( vgl. 21, P ·57)·

44.
'
Hy moet dus gebring word tot

'n

anderse betekenisgewing aan sy

bestaan.
Deur die pedoterapie moet die potensieel te

vroe~

skool-

verlater tot die besef gebring word dat hy nie die een i.s wat
aan die lewe eise mag stel nie maar dat hyself moet antwoord op
die eise van behoorlikheid.

Hy word deur die lewe bevra en hy

moet op die lewe antwoord- hy moet die lewe verantwoord ( vgl.
Die lewe bied die geleentheid tot die aanvaarding

6' p. 56) •

van verantwoordelikheid.
Deur bewuswording van sy verantwoordelikheid ten opsigte
van die behoorlikheidseise, kan die potensieel te vroee skoolverlater sin en inhoud aan sy lewe gee en kan hy sodoende sy
bestaan verantwoord.
5.2
pie

Kom die potensieel te vroee skoolverlater in die pedoteratot selfbeoordeling en selfgebrip ?

Om die potensieel te vroee skoolverlater te brind tot die
vryheid om sy verantwoordelikheid te aanvaar, naamlik om sy
verstandelike moontlikhede optimaal te verwerklik, is dit nood..:
saaklik dat hy in die pedoterapeutiese gespreksituasie in 'n
toenemende mate tot begryping en beoordeling van sy verstandelike
moontlikhede gebring sal word.

Hy moet met homself gekonfronteer

word sodat hy kan kom tot begryping van homself in sy noodsituasie
en die handelinge waardeur hy, met behulp van pedoterapeutiese
steungewing, in staat is om sy noodsituasie te deurbreek.
Deur die gespreksterapie moet die potensieel te vroee
skoolverlater begelei word tot meerdere selfbegryping.
impliseer

11

Dit

'n begryping van die eie wereldverhoudinge en die

verpligtinge wat dit inhou" (9, p.50).

Deur die steungewing

van die pedoterapeut "kan die puber-in-nood (in hierdie geval
die potensieel te vro9e skoolverlater) kom tot kennis aangaande
sy eie kan-wees, dus van wat hy behoort te wees en te word"
p.50).

(9,

Na mate sy selfbegryping toeneem en by onder die indruk

van sy eie moontlikhede kom, kom hy tot die besef dat hy sy eie
noodsituasie kan deurbreek en dat by sy rnoontli.khede .kan aanwend
tot die stigting van nuwe wereldverhoudinge.

45.
Om te kan bepaal of die potensieel te vroee skoolverlater
kom tot selfbeoordeling en selfbegrip op kinderlike niveau, moet
die pedoterapeut homself dus afvra of hy die kind lei tot
begryping van sy eie positiewe menslike moontlikhede en tot kennis
van wat sy pligte is en welke verantwoordelikhede van hom geeis
kan word.

5.3

Word die potensieel te vroee skoolverlater in sy mens-

waardingheid raakgesien en word hy gesteun tot agting vir
menswaardigheid ?

Die kind is iemand wat self iemand wil wees (Langeveld) .
Volgens hierdie uitspraak van Langeveld blyk dit dat die
bunkering tot self-iemand-wees n algemeen menslike verskynsel is
en wat dus ook by die potensieel te vroee skoolverlater teenwoordig sal wees.

Om hierdie rede is dit dus noodsaaklik dat hy

as besondere persoon (individu), in sy andersheid, deur die pedoterapeut raakgesien sal word.

"Die individualiteit van die kind

kom te voorskyn, nie net op grand van die feit dat hy van ander
syndes onderskei kan word nie, maar in die besonder omdat hy n
eie wyse van in-die-wereld-wees is"(l3, p.25).

Dit hou in dat

die pedoterapeut die potensieel te vroee skoolverlater, as
unieke, eenmalige wese wat n eie leefwereld stig, in sy waardigheid as mens rnoet raaksien en as sodanig moet be-ag.
(19, p.5) stel dit as volg:

Moustakas

"The therapist considers all the

child's ways and values with respect because they are the child's •••
In every aspect of the relationship the child is seen as an
individual with an ever-present capacity for self-determination".
Nie alleen moet die potensieel te vroee skoolverlater as
rnenswaardig be-ag word nie, maar sal hy "deur opvoeding (heropvoeding) in toenernende mate sy eie menswaardigheid moet ontdek
(her-ontdek) en voortdurend bevestig deur sy unieke wyse van indie-wereld-wees" (3, p.32).

Om tot

n

besef van eie waarde te

korn, rnoet hy in die pedoterapeutiese gespreksituasie gesteun
word om in ooreenstemming met sekere waardes te lewe.

Hy moet

ook gebring word tot die aanwending van hierdie waardes as nome
waarvolgens hy wil lewe.

Om oor agti:ng vir sy eie menswac.:rrdig-

heid te beskik, betcken dat hy sal weet dat hy die tnak het om
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wuardes te realiseer.

Hier i.s dus sprake van taakaanvaarding

en daarom moet die potensieel te vroee skoolverlater in 'n
toenemende mate tot die besef gebring word dat hy selgs dan
menswaardig lewe wanneer hy sy pligte vervul.

Di.e plig om sy

verstandelike moontlikhede optimaal tc realiseer, moet dus aan
hom voorgehou word.

Die pedoterapeut moet ook aan die poten-

sieel te vroee skoolverlater die geleentheid gee ''om self die
waardevolle (waardes) te leer ken, te verwerklik en as norme
aan te wend, dus om sy menswaardigheid te "oefen" sodat hy
uiteindelik as volwassene menswaardigheid op 'n selfstandige en
verantwoordelike wyse sal be"<Oefen" ( 10, p. 57) •
In die heropvoedingsituasie moet die potensieel te vroee
skoolverlater nie slegs begelei word tot die ontdekking van die
eie menswaardigheid nie, mr1ar moet hy ook gelei word tot agting
vir die andersheid van ander.

Slegs as waarde - erkennende en

waarde-verwerklikende wese sal hy agting he vir die anderse wyse
waarop sy medemens waardes verwerklik en sal hy sodoende ni.e sy
medemens as rniddel tot 'n doel gebruik en horn daardeur van sy
rnenswaardigheid ontneem nie.
Deur die agting wat die pedoterapeut vir die menswaardigheid van die potensieel te vroee skoolverlater openbaar, wek hy
agting by horn vir sy eie rnenswaardigheid asook vir die menswaardighei.d van sy medemens.

5.4

Geskied pedoterapie met die oog op die potensieel te vroee

skoolverlater se uiteindelike sedelik - selfstandige besluitvorming en handeling ?
Aanges:Len geen mens die wereld as volwassene binnekorn nie,
is hy op opvoeding tot vol.wassenheid aangewese.

Voordat daar

egter van enige opvoedi.ng sprake kan wees, is daar sekere moontlikheidsvoo:rwaardes waaraan voldoen moet word.

Die volwassene,

as opvoeder, moet die kind, as opvoedeling, ken, hom vertrou en
'n

definitiewe doel met hom voor oc he.

Die kind daarenteen rnoet

gehoorsaam wees aan die gesag van die volwassene en hy moet
vertrou dat die volwasscne hom kan begelei tot volwassenhei.d.
Dit blyk dus dat daar 'n intieme verhouding tussen volwassene
volwasscne
Die
en
kind
ontstaan.
sal
moet
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is egter nie alleen verantwoordelik vir dit wat mag voortvloei
uit hie:rdie opvoedingsverhouding nie;

die kind moet oak

verantwoordelikheid aanvaar vj_r sy aandeel aan hierdie verhouding.
Aangesien die kind h sedelike wese is wat oar h eie kies-- en
keurvermoe beskik, is hy nie slegs in staat om die verantwoordelikheid vir sy eie dade te dra nie, maar kan hy oak deur eie
kraginspanning sy besluite tot uitvoer bring (vgl. 6, p.55).
Vanwee opvoedingstekorte is die potensieel te vroee skoolverlater egter nie in staat om selfstandig keuses te maak nie en
kan hy oak nie verantwoordelikheid vir sy keuses aanvaar nie.
Daarom moet die pedoterapeut hom in die pedoterapeutiese gespreksituasie steun om verantwoordelikheid te aanvaar vir sy aandeel
aan die pedoterapeutiese verhouding.

Slegs langs hierdie weg

kan hy kom tot die aanvaarding van sy verantwoordelikheid ten
opsigte van alle verhoudinge soos deur hom aangegaan en tot

self~

standige uitvoering van sy besluite en pligte.
In die pedoterapeutiese gespreksituasie moet die potensieel
te vroee skoolverlater die geleentheid gebied word om selfstandig
keuses te maak en besluite te neem en om selfstandig uitvoering
aan hierdie besluite te gee, maar daar moet veral van hom geeis
word om die verantwoordelikheid vir die uitkoms van sy dade te
aanvaar.

Hy moet dus tot die besef gebring word dat die

verantwoordelikheid ten opsigte van sy besluite h persoonlike
verantwoordelikheid is en dat hy dit nie mag ontduik of op h
ander mag afskuif nie.

Dit impliseer dat hy moet leer om in

ooreenstemm_ing met die eise van behoorlikheid op te tree.

Om dus tot uiteindelike sedelik--selfstandige besluitvorming en handeling te kom, moet die potensieel te vroee skoolverlater deur die pedoterapeut gesteun word "om trou te bly aan
sy beslissings en om uitvoering te gee aan sy keuses sodat hy
ook self die iemnnd kan word wat hy behoort te wees" (10, p.72).
5. 5

Word die ej_s tot verantwoordelikheid aan die potcnsieel

te vroee skoolverlater gestel ?
Soos reeds gemeld is die potensieel te vroce skoolverlater
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'u

kind wat op onverantwoor'delike en onverantwoordbare wyse die

skool wil vcrlaat.

Dit blyk dus dat dit hom veral aan verant-

woordelikhcid ontbreek.

Louw (16, p.lO) stel dit dan ook dat

die mees uitstaande kenmerk van die potensieel te vroee skoolverlater seker sy weiering is tot die aanvaarding van grater
verantwoordelikheid.

Daarom is dit·noodsaaklik dat die eis tot

die opneem van verantwoordelikheid in die pedoterapeutiese
gespreksituasie aan die dikwels nie-verantwoordelike potensieel
te vroee skoolverlater gestel sal word.

Hy moet dus gesteun

word tot die aanvaarding van volle verantwoordelikheid vir die
keuses wat hy maak.

Hy moet die geleentheid gebied word tot

bewuswording van sy verantwoordelikheid ten opsigte van die
antwerp van sy eie leefwereld.
Die term verantwoordelikheid hang ten nouste saam met die
term "antwoord".

"Deur die mens as verantwoordelikheid te

bestempel, is om hom as antwoordende wese te sie~' (25, p.47).

n

Dit impliseer dat die mens se lewe nie

soeke na 9ntwoorde is

nie, maar dat sy lewe antwoord is op elke situasie waarin hy hom
bevind.

Die lewe verg dus

lewensituasie.

n

antwoord van die mens in elke

Die lewe besit dus

n

eisestcllende karakter en

die mens moet antwoord op hierdie eise.

In die pedotcrapeutiese

gespreksituasie moet daar by die potensieel te voree skoolverlater
verantwoordelikheid ten opsigte van sy lewenstaak gelDveek word.

Hy moet bewus gemaak word van sy bevraagdheid as mens.

Verant-

woordelikheid is dus erkenning en aanvaarding van sy Jewenstaak
as opdrag (vgl. 25, p.48).
In die pedoterapeutiese gespreksituasie moet daar in toenemende mate aan die potensieel te vroee skoolverlater die moontlikheid gebied word tot die aanvaarding van die uitkoms van sy eie
keuses.

Di t moet van hom vereis word da t hy in 'n toenemende

mate verantwoordelildleid sal aanvaar vir sy aandeel aan die
stigting van die heropvoedingsverhoudinge in die pedoterapeutiese
si tuasie sodat hy ui teindelik as volwassene verantwoorde]j_kheid
vir al sy verhoudinge met ander sal aanvaar.
Deur die gespreksterapie moet die potensieel te vroee
skoolverluter daarvan bewus

gem~.u.1k

word do.t hy sal moct 3ntwoord

op die behoorlikheidse:Lse ten opsigte van die aktual:Lsering van

49.
sy verstandelike moontlikhede.
Indien die pedoterapeut steeds sy einddoel met die
potensieel te vroee skoolverlater voor oe hou, sal hy van tyd tot
tyd moet bepaal of hy hom genoeg geleentheid bied om sy verantwoordelikhede onder toesig te "oefen" sodnt hy dit uiteindelik
as volwassene selfstandig sal kan beoefen.
5.6

Word norme en waardes in die pedoterapie gerealiseer sodat

die potensieel te vroee skoolverlater hom daarmee kan identifiseer ?

Die potensieel te vroee skoolverlater is dikwels vanwee
verskraalde opvoedingsbemoeienis, nie by magte om tussen goed
en kwaad te onderskei nie.

"Gevolglik moet die pedoterapie

daarop gerig wees om die versteurde kind te help om bekwaam te
word tot sedelike selfbepaling in 'n morele orde.

Die kind wat

nie kan onderskei tussen waardes nie, sal 'n swak insig he in die
behoorlikheidseise van die lewe" (6, p.56).

Die pedoterapeut

moet aan die potensieel te vroee skoolverlater h bepaalde rangorde
van waardes voorhou sodat hy 'n eie normsisteem van wat reg en
goed is kan opbou.

"Sander die normatiewe is daar geen sprake

van opvoeding (heropvoeding resp pedoterapie) nie, want die
opvoeder (pedoterapeut) wil die kind (potensieel te vroee skoolverlater) lei tot volwassenheid, en vo1wassenheid staan in
direkte verband met die norrnatiewe" (11, p. 62).
Uit bogenoemde b1yk dit dus dat die pedoterapeut "sommige
van sy waardes op die kind sal oordra.

Die pedoterapeut moet

egter bewus- opsetlik sy persoonlike antwoord op 'n si tuasie, sy
standpunt, sy stellingnamc aan die kind voorhou" (23, p.60).
Aangesien die potensiee1 te voree skoo1ver1ater 'n ontspoorde nievolwassene is, kan hy nie aan homself oorgelaat word om sy eie
waardes te ontdek nie.
Volgens Frankl (8) gaan dit in die pedoterapie by uitstek
om waardes en norme.

Deur die realisering van waardes, kry die

menslike bestaan betekenis..

"Vir sover by (die mens) wa3rdes

verwesenlik, gee dit sin aan sy bestaa~' (25, po44).

Deur die

voorlewing van die norrne deur die pcJotcrapeut en om van die kind
te verwag om die norm, ter wille van die nann self, na te leef,
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ervaar die kind dus die s:ln en betekenis van sy lewe.
Indien die pedoterapeut dus 'n ware heropvoedingsituasie
wil konstitueer, sal hy moet bepaal of hy in so h mate die
normatiewe voorleef en voorhou dat dit vir die potensieel te
voree skoolverlater genoeg mmsporing tot onvoorwaardelike normidentifikasie is.

Alleen wanneer hy die norm ter wille van die

norm self leef "sal hy (die potensieel te vroee skoolverlater)
nie meer kind wees nie, maar 'n volwassene wat die behoorlikheid
vir ander sal kan voorleef 11 (10, p.39).
5.7

Kom die aangeleentheid van lewensopvatting in die pedo-

terapie met die potensieel te vroee skoolverlater ter sprake ?

Soos reeds aangetoon gaan dit in die pedoterapie hoofsaaklik om waardes en norme.

Geen pedoterapie is moontlik sander

waardes nie aangesien dit die inhoud van die pedote.rapie vorrn.
Daarom is dit dan ook duidelik dat die pedoterapeut se eie
hierargie van waa.rdes 'n baie pertinente rol sal speel in sy pedoterapeutiese bemoeienis met die potensieel te vroee skoolverlater.
In der waarheid moet die pedoterapeut as volwassene, vanuit sy
eie lewensbeginsels sy eie stellingname in sekere si tuasies aan
die potensieel te vroee skoolverlater voorhou.

Dit impliseer

nie dat hy sy eie waardesisteem op die potensieel te vroee skoolverlater moet afdwing nie, maar dat die kind deur nalewing van
die voorbeeld, sal kom tot 'n eie stellingname teenoor en opvatting
van die lewe.
Uit bogenoemde spreek dit dus dat die potensieel te vroee
skoolverlater, na analogie van die waardes soos aan hom voorgehou,
'n

eie rangorde van waardevoorkeur moet opbou wat verband hou met

die volkseie lewensopvatting.

Hy moet gesteun word sodat hy die

lewenswerklikheid in die regte perspektief sien en aan sekere
waardes meer prominensie sal verleen as aan ander (vgl. 28, p.34).
Sy rangorde van waardevoorkeur sal in ooreenstemming moet wees
met die eise van behoorlikheid soos wat di t deur d:Le groep waarin
hy is, voorgestaan word.

Om dus uiteindelik as volwassene te

kan leef, moet die potensieel te vroee skoolverlater onvoorwaardelik gehoorsaam wees aan die behoorlike soos wat dit deur die
pedoterapeut aan hom voorgehou word, asook aan sy eie lewensopvatting waarui t sy eie rangorde van waardevoorlreur spreek.
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Hieruit spreek dan ook die eisestellende karakter van die
lewensopvatting.

Die mens en daarom ook die potensieel te vroee

skoolverlater, is voortdurend onder die verpJ.j_gting om in ooreenstemming met die behoorlikhej_dseise te levve.

Die mens se

lewensopvatting eis van hom dat sy lewe in alle situasies in h
bepaalde rigting sal verloop.

Landman (14, p$106) stel dit dan

ook dat h levvensopvatting nie iets vir h spesifieke geleentheid
is nie, "maar dit gebied die mens om van h geleentheid iets te
maak, en vvel in die sin dat dit hom voortdurend oproep tot h
besondere vvyse van handeling in alle omstandighede met die
behoorlikheidseise vvat uit die bepaalde lewensopvatting spreek
en oproep".
Op grond van die behoorlikheidseise wat spreek uit sy
lewensopvatting, is die mens daarop gerig om te voldoen aan
hierdie eise en om steeds meer in ooreenstemming te leef met die
behoorlikheidseise.

Die lewensopvatting is dus h ideele

aangeleentheid wat die mens as onafsluitbare wese onderweg hou
na die idee van die mens (vgl. 14, p~l08).
Lewensopvatting is dus

'n

belangrike aangeleentheid in die

hulpverlening aan die potensieel te vroee skoolverlater.
daarstelling van

'n

Die

eie lewensopvatting impliseer dat die

potensieel te vroee skoolverlater nie meer die behoorlike sal
doen net omdat die pedoterapeut dit van hom verwag nie, maar ter
wille van die behoorlikheid self.
6.

Die essensies van gespreksterapie.

Die potensieel te vroee skoolverlater skiet te kort ten opsigte
van sy k:ommunikasie met sy leefwereld, en veral met sy leerwereld.
Vanwee hierdie versteurde kommunikasie is sy bereikte wordingsniveau
nie in ooreensternming met sy bereikbare wordingsniveau nie.

Deur

die simpatieke steungewing van die pedoterapeut en met die kommunikasie as hulpmiddel, kan hy gelei word tot verantwoordel.i.ke en verantwoordbare taa.kaanvaarding in sy kommunikasie met sy leerwereld.
Om in gesprek te tree me·L die potensieel te vroee skoolverlater,
moet die vortrekpunt vir die gesprek geneom word vanuit
lik gekonstitueerdo wereld.

'n

ger.o.eenskap-

"Slechts warmeor wij samen kLmnen
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opgaan in een wereld, wanneer wij samen in deze wereld kunnen zijn,
wordt ons woord over dize wereld mogelij~' (27, p.l44).

Dit is dus

die same-syn wat die gesprek moontlik maak.
Aangesien die pedoterapeut met die intiemste belewinge van die
potensieel te vroee skoolverlater omgaan, moet hy versigtig wees dat
hy nie die kind gedwonge laat voel om dit wat hy nie openbaar gemaak
wil he nie 1 openbaar te maak nie.
is het geheim van de ander.

"Die voorwaarde tot het gesprek

Dit geheim is het verborgene in

h~m,

dat het gesprek indirect communiceert" (27, p.l53).
Die laaste vorwaarde vir die gesprek is die ongelykheid van
twee mense, die asimmetrie (vgl. 23, p.99) van die gespreksgenote.
Dit is dus juis die ongelykheid tussen die potensieel te vroee skoolverlater en die pedoterapeut wat die kommunikasie moontlik maak wat
die potensieel te vroee skoolverlater in staat stel om sy kornmunikasie met sy leerwereld te herstel.
Aan die hand van Van der Berg se deurskouing van die gesprek,
formuleer Pretorius (23, p.98 - 99) die volgende werklike essensies
van die pedoterapeutiese gesprek;
i)

Die vertrekpunt van die pedoterapeutiese gespreksituasie

is die pedagogiese situasie ;
ii)

die bvaliteit van die kommunikasie word bepaal deur die

kwaliteit van die samesyn tussen kind en pedoterapeut
iii)

die pedagogiese begrypingsverhouding word in die

gespreksituasie gerealiseer ;
iv)

die pedagogiese vertrouensverhouding word gerealiseer

v)

vir die realisering van pedoterapeutiese beinvloeding

hoef die pedoterapeut ni.e al tyd lyflik teenwoordig te wees nie
vi)

die pedoterapcutiese gesprek moet h tweespraak en nie h

toespraak wees nie ;
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vii)

elke gespreksterapeutiese situasie is 'n unieke situasie

viii)

in die gespreksterapeutiese situasie word waardes

gerealiseer ;

ix)

die gerneenskaplik gekonstitueerde wereld word saarn

geeksploreer ;
x)
11

die pedoterapeut sien die kind se woorde as sy hoorbare

innerl:ike 11 •

Hy rig horn dus op die kind-in-nood se uitinge van

sy belewing in verband met sy probleernsituasie ;
xi)

die pedoterapeut se ontrnoetende blik dien as verryking

van die kind ;
xii)

die voorwaarde vir die gesprek is die geheirn van die ander

xiii)

die kind kom rnoeilik tot die ekspressie van sy versteurde

patiesaffektiewe belewinge ;
xiv)

die voorwaarde vir gespreksterapie is die asimrnetrie van

die kind en die pedoterapeut ;
xv)

die pedoterapeut moet 'n bepaalde distansi.e handhaaf tussen

hom en die kind.
Bogenoemde is die werklike essensies waaraan die pedoterapeutiese
gesprek moet voldoen om as sodanig beskou te word.

Indien enige van

hierdie essensies sou ontbreek, sou sodanige situasie nie as 'n
gespreksterapeutiese situasie beskou kon word nie.

Soos aan die begin van die hoofstuk aangedui, is die potensieel
te vroee skoolverlater, as kind-in-nood, op pedoterapie aangewese om
sy noodsituasie te deurbreek.

Aangesien hy 'n kind met bogemiddelde

verstandelike moontlikhede is, is gespreksterapie die aangewese vorrn
van pedoterapie aan die hand waarvan hy gelei rnoet word om die
komrnunikasie met sy leerwereld te herstel.

Om hulp aan die potensieel
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te vroee skoolverlater te kan bied, moet die pedoterapeut sy leefwereld betree en saam met hom 'n veilige onsheidsruimte konstitueer
vanwaar hulle gesamentlik die probleem van die potensieel te vroee
skoolverlater kan ondersoek.

In die verloop van die pedoterapeutiese

gebeure is dit noodsaaklik dat die pedoterapeut van tyd tot tyd sal
bepaal in watter mate hy in sy doel (die uiteindelike volwassenheid
van die potensieel te vroee skool verlater) met di.e pedoterapie slaag.
Hy sal dus van bepaalde kriteria gebruik moet maak aan die hand
waarvan die pedoterapeutiese gebeure geevalueer kan word.
Deur middel van die gespreksterapie bring die pedoterapeut die
potensieel te vroee skoolverlater tot 'n herbelewing as herbetekening
van sy gesitueerdheid en sodoende kom hy tot nuwe singewing daarvan.
Langs hierdie weg word hy begelei tot sy bereikbare wordingsniveau.
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HOOPSTUK III
DIE vVERKWYSE

1.

EN

UITKOMS

VAN DIE

ONDERSOEK

INLEIDING
1.1

Die empiriese ondersoek.

n Groep

van 181 boerskoo11eerlinge, vanaf st. 6 - st. 9,

is by die empiriese ondersoek betrek met die oog op moontlike
bulpverlening aan bierdie potensieel te vroee skoolverlaters.
Hierdie groep leerlinge is uit 12 verskillende boerskole in
Drie van bierdie skole word in n laer-, drie

Pretoria verkry.

in 'n boer- en ses in n gemiddelde sosio-ekonomiese omgewing
aangetref.
Deur bemiddeling van die verski1lende wyksinspekteurs is
die skoolboofde

genade~

en is die belangrikbeid van die probleem

van te vroee skoo1verlating onder bulle aandag gebring.

Die

boofnavorser bet die skoolboofde per brief van die ondersoek,
en die doe1 daarvan, in kennis gestel en
werking in die verband

gedoen.

n

beroep op bulle same-

Hulle is versoek om die paten-

sieel te vroee skoolverlaters, wat betrek sou word, vir die
navorser gereed te kry.

Die vereistes waaraan bierdie leerlinge

moes voldoen, is ook in die brj_ef ui teengesi t.

Na selektering

van die groep wat pedoterapie sou ontvang (vergelyk Hoofstuk III,
p.60) is ook

n

brief aan die ouers van die betrokke 1eerlinge

gerig waarin die ondersoek en die doel daarvan, aan bulle bekend
gestel is.

Van bulle is ook verneem of dit vir bulle moontlik

sou wees om hul kind een middag per week na die Kinderleidinginstituut van die Universiteit van Pretoria te neem vir hulpverlening.

Uit die antwoorde hiorop bet dit geblyk dat dit vir
Om bierdie rede bet die

die meeste nie moontlik was nie.

hoofnavorser die betrokke onderwysowerhede genader en is toestermning verkry om die pedoterapie by die skole, en wel in
skooltyd,te doen.

Dit bet mcegebring dat die navorser elke

week al die betrokke skole moes besoek.
Die brief aan die skoolboofde is opgevolg dcur
like besoek van die navorser.

n

n

persoon-

Tyd is toe bepaal waarop die
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navorser en die potensieel te vroee skoolverlaters, wat deur die
hoofde aangewys sou word, mekaar sou ontmoet en waartydens sekere
selekteringsmedia ingeskakel sou word.
1.2

Afgrensing van die potensiele skoolverlaters.

iJie skoolhoofde is versoek om vyf leerlinge ui t elke
standerd van st. 6 - st. 9 aan te wys wat oor die hoogste
intelligensiesyfers beskik maar wat skolasties nie in ooreenstemming daarmee presteer nie.

Daar is dus gepoog om 20

potensieel te vroee skoolverlaters uit elke skoal te betrek.
Uit die samewerking wat van die skoolhoofde in hierdie
verband verkry is, was dit duidelik dat bulle deeglik bewus was
van die ernstigheid en dringendheid van die te vroee skoolverlatingsprobleem.

Verder het ook geblyk dat die uitkenning van

hierdie leerlinge nie ernstige probleme oplewer nie.
sieel te vroee skoolverlater word dus as

sodan~g

Die poten-

herken en die

skoolhoof, as volwasse opvoeder, is bewus daarvan dat hy n
verantwoordelikheid teenoor hierdie kind-in-nood het (vgl. 13,
p.l7).

Dit is egtcr veral ten aansien van die hulpverlening

aan hierdie hulpbehoewende kinders dat daar n groat mate van
onkunde in hoerskole bestaan.

Dit is egter verblydend dat

hierdie kinders wel uitgeken word sodat, waar: daar wel opgeleide.
ortopedagoe beskikbaar is, pedoterapeutiese hulp aan hulle verleen
kan word.
Die verspreiding, volgens intelligensiesyfcr, van die
leerlinge wat betrokke was, word in die ondergestaande tabel
aangedui.

Die intelli_gensiesyfers is met behulp van die Nuwe

Suid-Afrikaanse Groepskaal van die Raad vir Geesteswetenskaplike
Navorsing bepaal en is van die skoolhoo:fde verkry.
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Uit bostaande tabel kan ook gesien word dat al die 1eer1inge wat betrokke was, oor bogemiddelde verstandelike moontlikhede beskik het.
1.3

Selektering van die pedoterapiegroep.

Die potensieel te vroee skoolverlaters, soos deur die
skoolhoofde aangewys, is op

'n

navorser by die skoal ontmoet.

voorafbepaalde datum deur die
Die leerlinge is daarop gewys

dat hulle verstandelik bogemiddeld is maar dat hulle skolastiese
prestasies nie daarmee in ooreenstemming is nie.

Die doel van

die ondersoek is ook aan hulle verduidelik, naamlik om hulle te
steun tot die optimale aktualisering van hul verstandelike moontlikbede.

Bulle is versoek om hul valle samewerking te gee en

om die vraelyste wat sou volg, eerlik te beantwoord.
As selekteringsmedia·* is van die Hotter Onvol tooide Sinnemedium en die P.II.S.F. - Verhoudingevraelys gebruik gemaak.

*

Aangesien al die media wat in hierdie ondersoek gebruik is, reeds
in ancler werke (vgl. 1 - 4,7,11,15 en 16) volledig tespreek is,
word dit nie weer bier gedoen nie.
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Laasgenoemde vraelys gee

b beeld van die kind se persoonlike-,

huislike-, sosiale- en formele verhoudlnge.

Uit die gegewens

soos verkry uit hierdie twee vraelyste kon n voorlopige persoonsbeeld van elke potensieel te vroee skoolverlater saamgestel word.
Deur middel van n fenomenologiese evaluering van wat hy van homself in die beantwoording van die vraelyste openbaar het, is

'n

voorlopige leefwereldbeeld van die potensiele skoolverlater
verkry asook van die wyse waarop hy verhoudinge binne sy leefwereld stig.

Wanneer n kind

'n

sin as volg voltooi: "Ek haat

my ouers" of "Die toekoms hou vir my baie in as ek van die huis
af kan wegkom11 is di t duide li.k da t hy die verhouding met sy ouers
as ontoereikend beleef.
Uit die aard van die saak is dit duidelik dat al die
leerlinge wat deur die skoolhoofde aangewys was, nie ook by die
terapiegroep ingeskakel kon word nie.

Die rede hiervoor is dat

dit net nie moontlik is om aan so n groot groep leerlinge individuele bulpverlening te bied nie.

Al die

le~rlinge

nie ewe geskik vir die doel van die pedoterapie nie.

was dan ook
Dit was

dus nodig om n aantal leerlinge te selekteer en dit is gedoen
deur eerstens die volgende leerlinge uit te skakel:
a)

alle leerlinge met n Intel1igensie Kwosient van 119

en minder
b)

alle st. X - 1eerlinge wat deur skoolhoofde ingesluit

is ondanks die feit dat slegs om st. 6 - 9 leerlinge gevra is ;
c)

alle st. VI leerlinge.

Uit gesprekke met skool-

hoofde het dit geblyk dat dit nog nie vir hulle duidelik was wie
we1 onderpresteerders is nie ;
d)

alle leerlinge wie se situasie onophefbaar was, soos

byvoorbeeld waar die ouers geskei is en dit die oorsprong van
die probleem blyk te wees (radikale vervreemding tussen gesinsgenote kan hier ook opgemerk word) ;
e)

alle lecrlinge wie se ouers nie bereid was om

'n

onderhoud met die navorser te voer nie en sodocnde mee te help
om hul kind te steun tot optimale aktualisering van sy verstandelike moontlikhede ;

62.
f)

a11e 1eer1inge wat duide1ik nie eer1ik was in die

beantwoording van die vrae1yste nie.

Hier is vera1 ge1et op

die gegewens soos verkry uj_t die Gewensdheidskaa1 (vg1. 16, p.B)
van die P.H.S.F. - Verhoudingevrae1ys wat n aanduiding gee van
die erns of eer1ikheid waarmee n persoon die vrae1ys beantwoord.
Die verspreiding, volgens intelligensiesyfer en standerd,
van die leerlinge wat toe wel by die pedoterapiegroep betrek is,
het soos volg daaruit gesien.
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Aangesien die leerlinge wat by die pedoterapiegroep betrokke was oor n groot area versprei was en die hulpverlening
by die skole moes plaasvind, is daar, vanwee die navorser se
beperkte tyd, gepoog om meer as een leerli.ng by n skoo1. te betrek.
Waar daar slegs een 1eer1ing by n skool was wat aan a1 die
vereistes voldoen het, moes hy/sy noodgedwonge uitgeskake1 word.
Daar is egter seker gemaak dat die skole verteenwoordigend was
van alle sosio-ekonomiese groepe.
Langs hierdie weg is 17 1eerlinge uit agt verskillende
skole geselekteer aan wie hulp ver1een is.

Hierdie lecrlinge

is een maal per week, vir n periode van 35 minute by dte skool
besoek en met elkeen is van 9 - 12 terapeutiese gesprekke gevoero
Ilierdie gesprekke was oor n tydperk van ses maande versprei en
is deur kwartaalscksamens en skoolvakansies onderbreek.
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2.

Pedoterapie aan die potensieel te vroee skoolverlaters.

2.1

Organisatoriese prosedure.

Na selektering van die pedoterapiegroep is die skoolhoofde
weer besoek en is die name van die

lee~linge

betrek sou word, aan hulle bekend gemaak.

wat by die groep
Die ouers van hierdie

leerlinge is ook van die ondersoek en die doel daarvan in kennis
gestel.

Aangesien dit vir die meeste ouers nie moontlik was om

hul kinders na die Kinderleidinginstituut van die Universiteit
van Pretoria te neem vir hulpverlening nie, moes dit een maal per
week by die skole plaasvind.
Uit die gegewens soos verkry uit die selekteringsondersoek
kon n voorlopige persoonsbeeld van elke leerling saamgestel word.
Om egter n volledige persoonsbeeld* van die wat by die pedoterapiegroep betrokke was, te verkry, is alkeen van hulle
individueel diagnosties ondersoek.

Eerstens ie n historisi-

teitsgesprek met die ouers van elke leerling gevoer met die doel
om hulle siening te verkry van die wyse waarop die kind in die
verlede verhoudinge gestig het.

Uit hierdie gesprek is ook i1

beeld verkry van die gesinstruktuur waarbinne elke kind homself
bevind, van sy fisiese-, affektiewe- en normatiewe wording asook
van sy primere-- en sekondere pedagogiese si tuasie.
Na die historisiteitsgesprek met die ouers is elke potensieel te vroee skoolverlater individueel met behulp van
diagnostiseringsmedia ondersoek waardeur hy homself op indirekte
wyse openbaar het.

Deur sy antwoorde op die Rorschach -

inkvlekmedium, die grafiese ekspressie medium, projeksie- en
expressiemedia ( T .A. T., The TJhchigan Picture Test*-x· en die Symonds
Picture-story Test·)t*"*) asook op enkele vraelyste soos die

*" Per::;oonsbeeld:

Die verkryr,inG bie.rvan berus op die im::k3kcling
v::m fund;J.mentele rnotoucs ::ooos d:Le ped:·-'1go,-;icac r.;c:1prct, pedae;ot;ic::oc obscr·m~.>i.e, orr•r:an{~ en outrnoctini~ met ,:_:ep:.lardei.!tmdc
·
in[~ktkc~l:inr:; van vcrkennin{~sme(Hu, rwnr:1ljk die bi~;t.ori~;iteits~
gc:.::prd:, intclligen:..:.Lcr~Jr.:dium, llorrm:mn Hor;;cLncrl - inkvlc1nncchum
en projcb~ic- en ck::;prcr_;::;icrncd ia.

x x- Ui tw~gce

dcur Seicnec He;>carch 1\s;>oc j ate:.:;, Cl1i c:1{~0, 1953 •

x x ~t UL tr~ctr,C'e dcu r Bureau of Public:!ti on:.:; of the Colombia Univcr:::d ty 1
Ncv: York, 1949.

64.
I.P.A.T - angsskaal, die Hoerskool Persoonlikheidsvraelys en die
19- Veld Belangstellingsvraelys (vgl. l - 4,7,11,15 en 16)
openbaar die potensieel te vroee skoolverlater die wyse waarop
hy verhoudinge stig binne sy leefwereld asook sy belewing van
hierdie verhoud:Lnge.

Langs hierdie weg kon dus deurgedring

word tot die faktore wat aanleiding gegee het

tot die versteur-

ing van sy leerverhoudinge en die onderaktualisering van sy
verstandelike moontlikhede en kon n volledige persoonsbeeld
verkry word.
Uit hierdie diagnostiseringsondersoek het dit geblyk dat
daar n groot aantal aanleidende faktore (vergelyk Hoofstuk I)
is en dat die oorsprong van die probleem in baie gevalle in die
gesinsituasie self te vinde was.

n Versteurde verhouding

tussen die potensieel te vroee skoolverlater en een of albei sy
ouers, n versteurde vader- moeder verhouding, oorbeskerming of
verwerping gee byvoorbeeld aanleiding tot angs en onsekerheid
wat d1e moontlikheid van opitmale verstandelike aktualisering
tot n minimum beperk.

Om hierdie rede is daar bo en behalwe

die historisiteitsgesprek, een of meer begeleidende gesprekke
met die ouers gevoer waarin hulle gewys is op hulle aandeel
aan hul kind se gebrekkige skolastiese prestasie.

Aangesien

hulle samewerking van die grootste belang is vir die doel van
die pedoterapie, is die ouers begelei tot beter begryping van
die gebeure in die opvoedingsituasie.

Deur die anderse

opvoeding wat hieruit voortgespruit het, is n gepreformeerde
veld vir pedoterapie geskep wat dit vir die pedoterapeut moontlik gemaak het om die potensieel te vroee skoolverlater te steun
tot herbetekening van en nuwe singewing aan sy situasie.
2.2

Hoofmomente uit die verloop en inhoud van die

pedoterapie~

Wanneer daar van pedoterapie gepraat word, word daarmee
bedoel die heropvoeding van die ontspoorde kind met die doel om
hom te bring tot 'n herbelewing as herbetekening van sy gesitueerdheid (vgl. 12, p.40).

Aangesien die pedoterapeutiese gebeure

binne die pedagogiese situasie plaasvind, sal dit ook aan ul die
moontlikheidsvoorwaardes moet voldoen wat aan die opvoedingsgebeure gestel word.

Pedoterapie is nie ietG wat bulte die

opvoedingsituasie staan nie, in wese is dit opvoeding en we1
heropvoeding (vg1. Hoofstuk II, P·31).

Dit hou dus in dat

die verhouding- en verloopstrukture met behu1p van pedagogiese
bedrywighede in die pedoterapeutiese situasie gerea1iseer moet
word sodat die einddoe1, naam1ik die vo1wassenheid van die
ontspoorde kind, bereik kan word.
Vervo1gens word 'n bee1d gegee van die ve:r1oop van die
pedoterapeutiese gesprekke met die potensiee1 te vroee skoo1ver1aters wat by hierdie ondersoek betrokke was.

Di t moet

egter bier baie duidelik geste1 word dat hierdie s1egs rig1yne
is.

Aangesien e1ke mens 'n unieke wese is en dus in die pedo-

terapie voorsiening daarvoor gemaak moes word, was die ver1oop
in a1 die geva11e nie noodwendig soos hieronder beskryf nie.
Landman (vg1. 10, p. 42 - 71) onderskei die vo1gende
essensies van bogenoernde strukture:
1.

2.

Verhoudingstrukture.
a)

Vertrouensverhouding.

b)

Gesagsverhouding.

c)

Begrypingsverhouding.

Verloopstrukture.
a)

Pedagogiese omgang.

b)

Pedagogiese ontmoeting.

c)

Opneem van bemoeienisverantwoordelikheid

(~jngagement).

d)

Pedagogiese bemoeienis.
i)

Ingryping.

ii)

Instemming.

e)

Terugkeer nR pedagogiese omgang.

f)

Periodieke verlating.
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3.

Pedagogiese bedrywighede (vgl. 9, p.l35- 137).
a)

Betekening met toenemende verantwoordelikheid.

b)

Geleidelike wegbreek van inspam1ingloosheid.

c)

Genormeerde voor- en nalewing.

d)

Pedagogiese waag met mekaar.

e)

Dankbaarheid vir geborgenheid.

f)

Aanspreeklikheid vir verhoudinge.

g)

Hoop op toekomstige volwassenheid.

h)

Ontwerp van moontlikhede tot volwassenheid.

i)

Geleidelike vervulling van bestemming.

j)

Toenemende agting vir menswaardigheid.

k)

Volwassenheid deur toenemende selfbegryping.

l)

Verowering van vryheid tot verantwoordelikheid.

Bostaande strukture is nie losstaande van mekaar in die
pedagogiese situasie nie en daarom is hulle ook ten nouste vervleg in die pedoterapeutiese gebeure.

Reeds

~ydens

die selek-

teringsonclersoek was daar pedagogiese omgang aangesien die
navorser, as volwassene, en die potensieel te vroee skoolverlaters,
as opvoedelinge, by mekaar in dieselfdc ruirnte was.

Hulle was

bevvus van rnekaar se teenwoordigheid en daar was dus reeds sprake
van n gesagsverhouding.
Die eerste twee of drie pedoterapeutiese gesprekke is
hoofsaaklik daa:rann gewy om tot
te

vroe~

skoolverlater te kom.

om die inhoud

V8n

n

ontmoeting met die potensieel

Dit het dus nie soseer gegaan

hierdie gesprekke nie maar die pedoterapeut

moes bou aan n vertrouensverhouding sodat die by-mekaar-wees kon
oorgaan in 'n intieme met-mekaar-wees.

Daar moes

n

veilige ons-

heidsruimte gestig word. vanwaar die l.eerling be:reid sou wees om
te waag en om saam met die pedoterapeut, sy probleem te
eksploreer.

Tydens l'J.ierdie eerste paar gesprek.ke is die

leerli.ng ook gewys op sy goeie verstandelike moontlikhede en is
hy gesteun om in n toenemende mate. di..e verantwoordelikheid te
aanvaar vir die optimale aktu:::lJ.isering daarvan.
Uit hierdie eerste pedoterapeutiese gesprekke het dit ook
geblyk dat slegs vier van die leerlir)ge wat by die pedoterapiegroep betrokke was, in 'n mate n metode gehad het waarvolgens
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hulle gestudeer het.

Ten aansien van hierdie saak is daar

vervolgens aan hulle leiding gegee en deur die i.mplementering
van verantwoordbare studiemetodes (vgl. 5 en 6) is daar gepoog
om hierdie leerlinge te laat wegbreek van hul inspanningloosheid..

Die feit dat hulle wel die metode aangepak het, was

reeds n aanduiding da3rvan dat die vertrouensverhouding reeds
tot so

'n

mate gevestig was dat hulle bereid was om saam met die

pedoterapeut te waag.

Deur steungewing in die keuse van n

beroep, is die potensieel te

vroe~

skoolverlater gehelp in die

antwerp van sy moontliYJlede tot volwassenheid.
Namate die vertrouensverhouding meer intens geraak het, het
die potensieel te vroee skoolverlater soms self oor sy probleem
begi.n gesels.

Wanneer sodanige heropvoedingsmomente sigbaar

geword het moes die pedoterapeut die aanspreeklikheid opneem om
oor te gaan tot pedoterapeutiese bemoeienis.
bekend as engagement.

Die moment staan

Daarmee word bedoel "'n ontmoeting waarin

albei betrokkenis by die verloop van die opvoedingsgebeure
verantwoordelikheid op hulle neem vir wat voortvloei uit die
pedagogiese ontmoet1Il[~ 11

\

10, p. 22).

Die leerling word nie

slegs gesteun tot die opnee:rn van verantwoordelikheid vir sy
o.andeel aan die heropvoedingsgebeure nie maar die norm, die
behoorlike word deur die pedoterapeut aan hom voorgeleef.

Deur

die nalewing van hierdj_e norm sal hy "geleidelik beweeg in die
rigting van die insparu1ing wat van n volwassene verwag word"

(8, p.39).
Na di.e sigbaarwording van heropvoedingsmomente en engagement, word pedoterapeutiese bernoeienis rnoontlik..

Dit is gedoen

deur ingryping of afkeuring van die afkeurenswaardige en
instemrning of goedkeuring van die goedkeurenswaardige.

Dit het

dus ge paard gegaan me 1:; 'n intcnoi vering van die gesagsverhouding.
Dit het ingehou dat die pedoterapeut eise en grense moes stel;
l~

moos wat behoort te wees en wat kan wees, in die pGdoterapie

laat geld (vgl. 12, p.66).
Ua die voltrekking van pedoterupeutiese bernoeienis moes
sou gou moontli.k teruggekeur word na omgang om sodoende nan die
potensieel te vroee skoolverlater die geleenthei<l te gee om
homself te wecs.

Dit gee hom ook die gcleentheid om dit wat
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vnn die pedoterapeut uitgegaan het te verwerk en te kom tot
groter selfkennis.
Die pedoterapeut en die potensieel te vroee skoolverlater
Hulle

kon nie permanent in mekaar se teenwoordigheid bly nie.

moes ook periodiek die pedoterapeutiese situasie verlaat en
Hierdie

vir korter of langer tydperke skei.

skeidir~

het aan

die leerling die geleentheid gebied om die skeiding te "oefen"
sodat latere algehele skeiding moontlik gemaak kon word.

Dit

het hom ook die geleentheid gegee om homself te wees en sy selfiemand-wees te laat gedy.

Hierdie periodielce skeiding het di t

ook vir die pedoterapeut duidelik gemaak in watter mate die
leerling homself reeds met die norm vereenselwig bet, dus hoe
geslaagd sy hulpverlening was en waaraan hy nog aandag moes gee.

2.3

Ouerbcgcleiding
-------Uit die volgende tabcl kan 'n beeld verk.ry word van watter

faktore (vgl. Hoofstuk I, P•5 - 12 ) aanleiding gegee het tot
elke leerling wat by die terap"iegroep betrokke was, se probleem
van potensiecl te vroce skoolverlating.
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Die verspreidi.ng van a1 die 1eer1inge (181 1eer1inge wat betrokke
was) oor hicrdie prob1eemve1de, si.en soos volg daaruit.
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Uit bostaande tabe1le kan duidelik gesien word dat die
oorsprong van die meeste van hierdie 1ecrlinge se prob1eme in
die primere pedagogiese situasie gevind kan word.
1ecr1inge vertcenwoordig 59,7% van die totaa1.

Hierdie
Om hierd:ie rede

is daar in die begeleidende gesprek met die ouers gepoog om
hulle aan die hand van die vo1gende verhoudingstrukture (vg1. 10
p.42-66) tot insig te bring in die opvoedingsgebeure.
Verhoudingstrukture.

i)

Vertrouensverhouding.
Dit veronderstel dat daar

n wedersydse

vertroue

tussen die vo1wassene, as opvoeder, en die kind asook tussen die
opvoeders van die kind sal wees-- dat hulle mekaar sal aanvaar
en dat die kind as persoon beag sal word sodat hy tot die besef
van sy eie waardigheid kan kom.
ii).

Gesagsverhouding.
In die opvoedingsituasie staan die kind onder

die gesag van die opvoeder en ook onder die gcsag van die norm.
Deur die verwerk1iking van die gesagsverhouding word van die
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kind verwag om sy verantwoordelilChede in n toenemende mate op
hornself te neem.
iii)

Begrypingsverhouding.

Dj_e opvoeder moet oor
kind beskik.

'n

grondige kennis van die

Hy moet die wese van die kind begryp en hy moet

ook oor kennis van die bestewuing van die kind beskik.
Na die potensieel te vroee skoolverlaters diagnosties
ondersoek is, is n onderhoud met elke betrokke leerling se ouers
gereel waarin die uitkoms van die ondersoek met hulle bespreek
is.

BogerloGmde strukture het as basis gedien om die ouers te

begelei tot insig in die opvoedingsgebeure.
Aar~esien

'n

baie van die ouers nie besef het dat hul kind

onderpresteerder, en dnarom

'n

potcnsieel te vroee skoolverla-

ter, is nie, was hicrdie 'n ui ters moei.like aang.eleentheid waarin
~et

n

die grootste versigtigheid te werk gegaan moes word.

Om

antagonistiese houding by die ouers te voorkom, kon hulle nie

direk met hul aandeel aan hul kind se onderprestasie gekonfronteer word nie, maar moes dit op

'n

taktvolle wyse onder hul

aandag gebring word.
Tydens hierdie begeliedende gesprek met die ouers is die
erns van die te vroee skoolverlatingsprobleem aan hulle verduidelik.

Die hoogs bruikbare mar.nekrag wat daardeur verlore

gaan en die implikasies (vgl. Hoofstuk I, p. 12 - 21) daarvan
is met hulle bespreek.

Bulle is ook daarop gevrys dat hul kind

oor goeic verstandelike moontlikhede beskik en tog in teenstelling daarmee onderpresteer.

Dit is ook baie duidelik aan

hulle gestel dat hy/ sy, vanvree hierdie va[:;gelopenheid in die
skoolsituasie, die gevaar loop om sy skoolloopbaan op n onverantwoordelike wyse te wil staak voor suksesvolle voltooiing
daarvan.

Verder is aan dj_e ouers genoem dat hul kind se

gebrekkige skoolvordering die direkte uitvloeisel van sy labiele
affektiewe belewinge is wat meebring dat hy op paties - affektiewe ni veau stagneer en dus nie tot gnostiser.i.ng op
niveau kan kom nie (vgl. 14, p.24).

'n

hoer
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Tydens die gesprek is daar geleidelik meer in die rigting
van die eintlike rede vir die leerling se onderprestasie beweeg,
naamlik die versteurde onsheid in die primere pedagogiesesituasie.

Die verskillende verhoudingstrukture, soos hierbo genoem,

is met dj.e ouers bespreek ten einde hulle te begelei tot beter
insig in die opvoedingsgebeure.

Daar is veral klem gele op

di.e besondere verhoudingstruktuur ten aansien waarvan daar in n
spesifieke geval, te kort geskiet is.

So is daar dan inn

geval waar dit veral die vertrouensverhouding is wat misloop,
daarop gewys dat die kind as mens raakgesien moet word en as
sodanig beag moet word.

Dit moet ook vir hom duidelik wees

dat hy onvoorwaardelik as kind aanvaar word, dat sy ouers bereid
i.s om

'n

verhouding met hom te stig en hom tot volwassenheid

te begelei en dat hulle n veilige ver::Jorgingsruimte vir hom skep
ondanks sy gebreke en tekortkominge.

Hy moenie beleef dat hy

slegs aanvaar word wanneer hy skolasties goed presteer nie.
Afhangendc dus van wat die oorsprong van die probleem was, is
sake soos n gebrekkige of n te streng gesagsverhouding, oorbeskerming of verwerping, agting vir menswaardigheid, begryping
van die wese van die kind, ensovoorts met die ouers bespreek.
In gevalle waar dit geblyk het dat die ouers nie na
behore tot j_nsig in die opvoedingsgebeu.re begelei is nie, is
verdere begeleidende gesprekke met

~1lle

gevoer.

Deur middel

van die vermeerderde insig van die ouers in die probleem van
hul kind, tesame met die steun van die pedoterapeut, is die
potensieel te vroee skoolverlater gesteun tot herbetekening van
sy. gesitueerdheid op grond van die positiewe belewing daarvan.

3.

Die uitkoms van die empiricse ondersoek.
Onderstaande tabel gee

'n

beeld van die skolastiese prestasies

van die potensieel te vroee skoolverlaters in die pedote:rapiegroep
soos wat hulle voor, tydens en na die hulpverlening prestee.r het.
Die mate van onderprestasie wat daar was, kan ook afgelei word as
elke leerling se intelligcnsiesyfer in aaruner'king gcneem word.

Daar

moet ook hier daarop gewys word dat alhoewel die skolastiese vordering
die primere oor,rncrk met die hulpvcrlening was, eli t nie as di.e__ enigf:>te
beskou moet word nic ~

Alhoewel dna.r bier ni.e volled·i..g daarop inL;:;e-

r:;aan word nic, blyk veral uit die rnaatskaplike werkster (kyk Hoofstuk
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Opmerkinge.

i)

Die standcrd wat aangedui is, is die standerd waarin die

leerling gedurende 1974 was.
ii)

Waar daar geen punte aangedui word nie, is dit omdat daar

nie by daardie skool gedurende die betrokke kwartaal eksamen
geskryf is nie.
Uit bostaande tabel kan die mate van onderprestasie baie
duidel.ik afgelei word.

Wanneer elke potensieel te vroee skool-

verlater se intelligensiesyfer met sy eie skolastiese prestasie
vergelyk word en as die klasgemiddeld ook in berekening gebring
word, is dit duidelik dat nie een van hierdie leerlinge naastenby
in ooreenstemming met sy verstandelike moontlikhede presteer het
nie.

Indien verder i.n aanmerking geneem word dat hier gebruik

gemaak word van die klasgemiddeld en nie die standerdgemiddeld
nie, spreek die mate van onderprestasie nog duideliker aangesien
hierdie leerJ.inge, vanwee hul volgehoue gebrekkige skoolvorder:ing, reeds in 'n klas saam met gemiddelde of ondergemiddelde
leerli:nge geplaas is.

Die erns van die potensieel te vroee

skoolverlatingsprobleem spreek ook opnuut uit bogenoemde gegewens.
Hier moet ook op die tendens gewys word dat daar veral in
twee gevalle gedurende die verloop van di.e pedoterapi.e ( wat
gedurende die tweede en derde kwartaal van 1974 plaasgevind het)
'n verbetering in die leerlinge se skolastiese prestasie was,

maar dat daar weer agteruitgang
van die pedoterapi.e.

inget~cee

het na die afslui ting

Dit dui dus daarop dat hierdie leerlinge

nog nie die volle verantwoordelikheid vir die optimale aktualisering van hul verstandelike moontlikhede aanvaar het nie of
dat hul situasie nog onverander<l is en dat hulle dit nie sonder
die leid.ing van die pedoterapeut kan verwerk nie.
Uit Tabel III blyk dat:
i)

twee van die leerlill{_se, nao.mlik Maria en Martin

skolasties met meer as

J.o%

gemiddeld verbeter het gedurende die

twee kwartale waarin hul pedotero.pie ontvang het.

:By Martin
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I

is daar egter weer n duidelike daling te bespeur direk na
afslui ting van dj_e pedoterapie.

Wanneer die klasgemiddeld in

aanmerking geneem word, verbeter Maria van 13% onder klasgemiddeld tot 4% bo klasgemiddeld (kyk Hoofstuk IV);
ii)

die volgende agt leerling met 5 - 10% gemiddeld

verbeter het:
A~MARIE,

ELIZE,

ANNETJIE,

FRIK,

CECILIA,

MARIAAN

DAAN

RIA ;

en

j_ii) die volgende vier leerlinge se skolastiese prestasie
in verhouding tot die klasgemiddeld ongeveer konstant gebly het:

iv)

ANNA,

MARIANA

JOH.ANNB~S,

ROELF ;_

en

die volgende drie leerlinge, ondanks die hulpver-

lening,se skolastiese prestnsie steeds gedaal het :

CORNA,
JOHAN

PAULUS
en

Daar het dus by 58,8% van die potensieel te vroe~ skoolverlaters wat pedoterayie meegemaak het, n verbetering in die
aktualisering van hul verstandelike moontlikhede ingetree.
Verder is dit interessant om daarop te let dat die aanleidende
faktore tot ses var.1. laasgenoemde sewe leerlinge se probleem
buite die primere opvoedingsitGasie gevind kan word (vgl. Tabel

II, p.68).

Dit mag daarop dui dat daar moontlik te min klem

hierop gel& is in die terapeutiese situasie of dat dit moeiliker
is om die skoolsituasie, die milieu of die persoonstruktuur te
verander sodat die effek daarvan minder labiliserend van aard is.
Waru1eer die uitkoms van hierdie ondersoek geevalucer word
aan die hand van die kri teria soos uiteengesj_t in Hoofstuk II
(p. 42-51), blyk dit dat meer as die helfte van bogenoemde
leerlingc:
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l)

gesteun is tot die betekenil~ von die sinvolbeid van

hul bcstaan en daarom skolasties beter presteer het ;

ii)

gekom bet tot selfbeoordel ing en selfbcgrip, veral

ten opsigte van hul verstaudelike moontlikhede ;
iii) gekom het tot grater agting vir hul eie menswaardigheid en moontlikhede
iv)

bulle met die norm, t en opsigte van die aktualiseri ng

van hul verstandel ike moontlikhede, geidentifiseer bet ;
v)

die vcrantwoordelikheid aanvaar het vir die aktuali-

sering van hul moont l ikhede ;

vi)

weggebreek het van hul inspanningl oosbeid en beweeg

in die rigting van uiteindelike sede l ik- selfstandige besluitvorruing en bandeling en tot die vonning van
4.

'n ~ie

l ewcnsopvatting .

Samevattendc opmerkings .

Daar is i n hierdic hoofstuk gepoog om 'n beeld te gee van die
verloop en uitkoms van die hulpvcrlening aan die potensiee l te vroce
skoolverlaters wat by hierdic ondcrsoek betrokke was .
Wannecr opnuut in aanmerking geneem word dat met elke potensieel
te vroee skoolverlater slegs 9 - 12 pedoterapeutiese gesprekke gevoer
is en dat dit met allerlei onderbrekings (eksamens , vakansies) gepaard gegaan hot , dan is die moontlikheid nic uitgesluit nie dat die
uitwerking van die hulpverlening nog beter sou gewees het indien die
intcnsiteit daarvan hoer kon gewees bet , in die sin dat dicselfde
aantal pedoterapcutiese gesprekke oar 'n kortcr termyn geotrek het .
Die leerl].nge wat nie skolastics verbeter het nie , wou waarskynlik
oak verbeter het in<licn die hulpverlening langer volgehou was .

Hier

moet oak weer daarop gewys word dat die skol.qstiese prestasie van
hiergie leerlinge nie .as die enigs t e kriterium gebruik moct word t er
evaluerine van die pedoterapeutiese gebeure niu , maar dat ook hulle
herbelewtng en nuwe singewing aan hul situasie in aanmer king genecm
rnoet word .
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HOOFSTUK

n PEDAGOGIESE

..

POTENSIEEL TE VROEE

IV

PERSPEKTIEF

OP ENKELE

SKOOLVERLATERS

PEDOTERAPIEGROEP BETROKKE

1.

WAT

BY DIE

WAS

INLEIDING .
In die vorige hoofstuk is n uiteensetting gegee van die werkwyse ,

ver~oop

en uitkoms van die onder soek.

Daar is gewys op die wyse

waarop potensiele skoolverlaters betrek is en die pedoterapiegroep
geselekteer is .

Verder is daar gepoog om

n bee l d te gee van enkele

algernene sake uit die inhoud van die pedoterapeutiese gespreklce met
die potensieel te vroee skoolverlaters asook van di e gesprekke met
die ouers van hierdie kinders .

Ten slotte is die uitkoms van die

pedoterapeutiese gesprekke op die skolastiese prest asies van hierdie
kinders met behulp van n tabel aangetoon .
Vervolgens sa l drie potensieel te vroee skoolverlat ers wat by
die pedoterapiegroep betrokke was , volledig bespreek word (vgl . Hoofstuk III , p . 60) .

I n hierdie bespreking sal gewys word op die faktore

wat aanleiding gegee het tot hul onderprestasie op skool asook op
die inhoud en verloop van die pedoterapie in elke geval.
2.

Persoonsbeelde van enkele potensieel te vroee skoolverlaters .
2. 1

Maria
2 .1. 1

Identifikasiedata .
i)

Naam

Maria

ii)

Ouderdom:

15 jaar 7 maande

iii)

Skool : n Skool in n hoer sosio-ekonomiese
omgewing .

iv)

Standerd :

8.
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2.1.2

Historisitcitsbeeld.
Maria is die vierde oudste van sewe kinders waar-

van vier dogters en drie seuns is en wat almal ongeveer een jaar
in ouderdom van die volgende een verskil.

Op grand van hierdie

geringe ouderdomsverskille blyk dit dat sy as baba nie veel
aandag van haar moeder ontvang het nie.

Uit die gesprek met

die ouers blyk dit dan ook dat daar nie sterk affektiewe bindinge
tussen hulle en hul kinders bestaan nie.
Vanwee sy professionele beroep geniet Maria se vader n
redelike mate van sosiale aansien en as gesin ontbreek dit hulle
geensins aan materiele middele nie.

Die moeder werk die

afgelope vier jaar as ontvangsdame en boekhoudster vir haar man.
Gedllrende die onderhoud het dit dan ook baie duidelik geblyk dat
haar man se beroepstatus n baie pertinente rol in haar lewe speel.
Ook die vader het dit duidelik gestel dat hy n besige man is en
die onderhoud as n vermorsing van tyd beskou.

Hy is van mening

dat Maria se "luiheid", soos hy dit stel, om te leer en haar
"liefde vir kerels" die enigste rede vir haar gebrekkige skoolvordering iso
Alhoewel sy baie min belangstelling in haar skoolwerk toon,
verdiep Maria haarself in buitemuurse aktiwiteite soos sang-,
klavierlesse en sport.

Sy werk nie volgens n vasgestelde studie-

rooster nie er1 indien sy wel sover kom om te studeer, lees sy
die studiernateriaal slegs een maal deur.

Sy was gedurende haar

hele skoolloopbaan n onderpresteerder en sy het dan ook standerd
agt gedruip.

Dit het meegebring dat haar jonger suster nou in

dieselfde standerd as sy is.

Maria deel ook tuis n kamer met

hierdie suster van haar wat volgens haar ouers, n baie pligsgetroue (ten opsigte van haar skoolwerk) en netjiese kind is.
Dit gee dikwels aanleiding tot struwelinge, veral as sy Maria
aanspreek oor haar skoolwerk of slordigheid want laasgenoemde
kap dan altyd terug met:

"Moenie my wil domineer nie l"

Ondanks haar hardkoppigheid en onwilligheid om haar op
behoorlike wyse op die leerstof te rig, beskryf Maria se ouers
haar tog as liefdevol en vergewingsgesind.

As sy egter nie haar
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sin kry nie, is sy geneig om te se dat hulle nie vir haar orngee
nie of dat hulle nie vir haar lief is nie.

Verder is sy baie

selfstandig en kom geheel onafhanklik voor.
Ten aansien van die nomatiewe blyk dit dat Maria redelik
hoe eise aan haarself stel.

Sy is n gereelde kerkganger wat

poog om Christelik te lewe.

Haar ouers gaan egter nooit kerk

toe nie en sy probeer soms om hulle te nhervorrn".

Ernstige

huislike geskille ontstaan dan ook dikwels aangesien haar een
broer in die teologie studeer en die ouers nie daarmee tevrede
is nie.

Maria tree gewoonlik vir hom in die bresse en dit

vertroebel die verhouding met haar ouers.

Ondanks die feit dat

sy gereeld die kerk besoek, beweer haar ouers dat sy soms leuens
vertel om haarself in n beter lig te stel.
Maria se gesagsaanvaarding is nie baie goed nie/en, alhoewel
sy nie direk in opstand kom teen haar vader se gesag nie, maak
sy meestal soos sy wil.
doen dit dan tog nie.

Sy se soms sy sal n o.pdrag ui tvoer maar
Dit hang grootliks van die aard van die

opdrag af en of sy "lus" het om dit te doen alvorens sy dit wel
doen.

Sy is soms geweldig parmantig en gedurende die afgelope

jaar het sy nog lyfstraf daaroor van haar vader gekry.
Uit die gesprek met die ouers was dit verder ook duidelik
dat die gesinsverhoudinge nie baie goed is nie.

Maria en haar

moeder kry dikvvels woorde oor haar onwilligheid om haar skoolwerk
te doen asook oor haar slordigheid en onverantwoordelikheid.
Haar ouers is ook nie ten gunste van die verhouding wat sy met n
manstudent het nie en het hom dan ook die huis belet.

Dit is n

aangeleentheid waaroor Maria baie ongelukkig is en wat bydra tot
haar belewing van haar gesitueerdheid as baie ongunstig.

Die

enigste persoon in die gesin met wie sy goed oor die weg kom is
haar broer wat vir predikant studeer en vir wie sy h groot mate
van bewondering toon.
Hoewel Maria redelik goed met haar skoolrnaats oor die weg
kom, beweeg sy in h buiteskoolse vriendekring wat hoofsaaklik uit
studente bestaan.

Dit bied aan haar h ruunte waarin sy kan ont-

vlug van die skoolsituasie waarin sy nie belangstel nie en wat
sy as

11

beneden haar beskou.
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2.1.3

Inte1ligensie-analise.

Volgens die inligting wat van die skoolhoof
verh:ry if3, behaal Maria op die Nuwe Suid-Afrikaanse Groepskaal
'n

intelligensiesyfer van 120.

Om die betroubaarheid van hierdie

syfer te kontroleer is die Nuwe Suid-Afrikaanse Individuele
Skaa1 ook ingeskakel.

Hierop behaal sy 'n syfer van 123 op die

volle skaal met 'n verbale syfer van 122 en h nie - verbale syfer
van 120.
Uit 'n verdere evaluering van Maria se verstandelike moont-likhede, blyk dit dat dit kwalitatief ook besonder goed is.
Hiermee wo:r·d bedoel dat die wyse en die ni veau waarop sy antwoorde
verstrek, besonder hoog is.

Op die Hermann Rorschach - inkvlek-

medium behaal sy n F+ van 88 persent en haar antwoorde op die
projeksie- en ekspressiemedia getuig daarvan dat sy daartoe in
staat is om haar gedagtes effektief en op 'n hoe·· ni veau ui t te
druk.

As nou in aanmerking geneem word dat haar affektiewe

belewingA uiters versteurde is en dus as h remmende faktor beskou
moet word, kan met h redelike mate van sekerheid aangeneem word
dat haar intelligensie moontlikhede waarskynlik nog heelwat hoer
le as wat die syfers aandui.

As haar affektiewe belewinge

gestabiliseer kan word, kan verwag word dat haar intelligensiesyfer nog sal verbeter.
2.1.4

Pr•ojeksie- en ekspressiemedia.
Die gegewens soos verkry uit die media wat tydens

die selekteringsonde:rsoek ingeskakel is, naamlik die Rotter
Onvoltooide Sinnemedium en die P.H.S.F. - Verhoudingevraelys,
dui daarop dat Maria in 'n huislike situasie vasgevang is wat sy
as uiters labiliserend beleef.

Di.t blyk dat haar verhouding

tot haar ouers asook die ouers se verhouding onderling tot mekaar,
uiters versteurd is.

Hierdie ongunsti.ge situasie gee aanleiding

tot spanning, angs en onsekerheid by Maria wat stremmend inwerk
op haar stigting van formele didaktiese verhoudinge.

Sy beleef

die huislike situasie ns 'n inperking vRn haar persoonlike vryhede
en d:L t gee aanleiding t'ot opstandigheid en aggressi.wi teit teenoor
haar ouers.

Sy pro beer hierd.ie si tuasie ontvlu{j deur cleclname

aan h "studenteweJ·eld" en h so eke na plester.
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Ter toeligting van bogenoemde, word daar gewys op haar
beantwoording van die volgende sinne uit die Rotter Onvoltooide
Sinnemedium:
i)

Tot my spyt het ek in n ongelukkige huisgesin groot

geword.
ii)

Snags in my bed dink ek aan hoe dit sou wees as ons

n geluldcige huisgesin was.
iii)

My senuwees is op hol as ek by die huis kom.

iv)

Ek is spyt oor die gesindheid in my ouerhuis.

v)

Die gelukkigste oomblik is wanneer daar n bietjie

vrede in ons huis is.
Bogenoemde dui veral op Maria se negatiewe belewing van
haar ouerhui.s en dit soeke nan nbietjie vreden tuis.
Die volgende gee n beeld van Maria se belewing van die verhouding tussen haar vader en moedcr:
i)

!'Ty grootste vrees is dat my ouers sal skei.

ii)

Toe. ek n kind was het my ouers nie so baie baklei nie.

iii)

Daar is niks wat my so ontstel as my ouers wat altyd

baklei.
Uit die volgende blyk Maria se belewing van die verhouding
tussen haar en haar ouers en veral die verhouding tot haar moeder:
i)

Ek voel n behoefte aan ouerliefde.

ii)

Die enigste struikelblok in my lewe is my ouers.

iii)

Ek haat my ouers soms.

i v)

~vToeder

v)

Ek wonder soms hoekom my rna my nog nie vermoor het nie.

is daar om n kind se lewe te vergal.

Bogenoemde gee n duidelike beeld van Maria se belewing van
haar gesituecrdheid.

Ondanks die labiliserende uitwerking wat

hierdie situasie op haar het, blyk dit dat sy daartoe in staat is
Dit dien
om self tot die ken1 van haar probleem deur te dring.
ook nog as verdere bewys van haar goeie verstandelike moontlikhede.
Die temas, soos blyk uit bostaande sinne, spreek ook baie duidel.ik
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uit die media wat tydens die individuele ondersoek ingeskakel is.

'n

Analise van Maria se antwoorde op die Hennann Rorschach -

inkvlekmedium, dui daarop dat haar affektiewe lewe grootliks
gelabiliseer is.

Hier is ook duidelik sprake van angs en

onsekerheid en uit n fenomenologicse analise van die antwoorde
kan afgelei word dat sy haar situasie as bedreigend beleef.
Haar belewing van :haar hc.islike situasie as bedreigend en inperkend gee aanleiding tot aggressie wat teen haar gesitueerd.heid
gerig is.

Dit ia dan ook geen verrassing dat sy nie kan kom

tot die stigting van bindende medemenslike verhoudinge nie.
Bogenoemde faktore gee aanleiding tot haar vasgelopenheid in die
skoolsituasie.
Ondanks ongunsti.ge antwoorde soos "baklei" ( vgl. plaat 2)
en nbloed" (vgl. plaat 2 en 9) wat blyk uit 'n tematiese ontleding
van haar antwoorde op die Herma1U1 Rorschach-inkvlekmedium, is
daar tog 'n positiewe tendens in die

bewegingsa~twoorde

wat sy

gee en haar goeie verhouding tot die realiteit te bespeur.
Uit die grafiese ekspressiemedia en ook uit die tematiese
appersepsiemedia blyk dit dat Maria haar verhouding tot ander
en veral haar verhouding tot haar moeder, as ongunstig beleef.
Sy vertel die verhaal van 'n moeder wat "nors en ontevrede'' is met
haar dogter se keuse van ':n nuwe rok (vgl. "Michigan Picture Test",
plaat B 2) asook van 'n moeder wat 'n. "witbroodjie" bederf terwyl
dir~ ousus met "afsku" toekyk ( vgl. "Symonds Picture-Story Test",

plaat l).

Hieruit spreel: dan ook haar belewing daarvan dat haar

vryheid ingeper.k word en dat haar moeder nie aan haar die geleentheid bied om self te kies en sodoende self iemand te word nie.
'n Selfondersoekvraelys, naamlik die I.P.A.T.- Angsskaal

(bepaal die mate van angs wat daar by die persoon teenwoordig
is aan die hand van vyf nkomponente van angs" (vglo 4, p.l6),
bring aan die lig dat Maria nie daartoe

j_n

staat is om die si tu.a-

sie waarin sy haarself bevind, te verwerk n:Le.

Dit gee aanleiding

tot agterdogtigheid, nie net teenoor gesinsled.e nie maar ook teenoar ander sodat ook haar medemenslike verhoudinge verder d8.ardeur
benndeel word.
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Uit n

fenomenologies~

ontleding van hierdie vraelys blyk

dit dat sy haar ouers baie selde bewonder en hulle as onredelik
beskou vanwee die eise wat hulle stel.

Die ontoereikende ouer-

kind verhouding en die onveilige gesinsituasie, wat aan haar geen
steun tot volle ontplooiing bied nie, gee aanleiding daartoe dat
Maria baie onafhanklik voorkom.

Dit moet egter gesien word as n

skynselfstandigheid waaragter sy haar belewinge van onsekerheid
en onveiligheid probeer verberg.

2.1.5

Samevattende Persoonsbeeld.
Maria is n dogter met bogemiddelde verstandelike

moontlikhede maar vanwee labiele paties-affektiewe belewinge kan
sy hierdie moontlikhede nie optimaal aktualiseer nie.

Hierdie

versteurde patiese belewinge het hul oorsprong in die gesinsituasie
wat as baie ongunstig er1 inperkend deur Maria beleef word.

Sy is

van mening dat dit in haar ouerhuis hoofsaaklik gaan om die status
van haar vader en dat daar nie veel vir die kinders omgegee word
nie.

Sy beleef dat sy nie deur· haar ouers aanvaar word nie en dat

hulle, en veral haar moeder, haar in alles wat sy doen, teegaan.
As die vierde van sewe kinders is dit duidelik dat sy nooit veel
aandag van haar ouers ontvang het nie en is daar min sprake van
toereikende affektiewe bindinge tussen hulle.

As hiermee saam in

aanmerking geneem word dat sy die verhouding tussen haar ouers as
ongunstig beleef, is dit duidelik waarom sy die gesinsituasie as
bedreigend beleef.

Die onsekerheidsbelewing wat spruit uit die

belewing van vrees dat haar ouers kan skei of dat haar moeder haar
kan "vermoor", gee aanleiding tot aggressie en n skynselfstandigheid aangesier1 dit n wyse is waarop sy haarself kan handhaaf en
wat aan haar n mate van sekerheid verleen.
Vanwee hierdie labiliserende gesinsmilieu kan Maria haar nie
op gnostiese-kognitiewe wyse op die formele leeropgawe rig nie.
Sy loop haar dus in die skoolsituasie vas en druip dan ook standerd
agt met die verdere ontstellende gevolg dat haar jonger suster nou
saarn met haar in dieselfde standerd is.

Haar ouers openbaar geen

insig en simpatie met hierdie probleem van haar nie en sy beleef
dit dat sy deur hulle verwerp word aangesien sy nie aan die eise
wat ten opsigte van skoolwerk aan haar gestel word, kan·voldoen nie.
Dit bring rnee dat sy die skool- en huiswerksituasie afwys en daarvan probeer ontvlug deur n soeke na prestasie in buiteskoolse
aktiwiteite soos sang, klavierlesse en sporto
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Dit is verder ook duidelik dat daar by Maria h soeke na
erkenning en ouerliefde is.

Aangesien sy beleef dat sy dit nie

by haar ouers kry nie, soek sy dit by haar broer deur h skynbeeld
van godsdienstigheid voor te hou.

Saam met haar studentevriend

probeer sy egter haar situasie verder ontvlug deur deelname aan
jolige studenteaktiwiteite.
Gesien vanuit die kompleksiteit van haar probleem is daar
in die pedoterapie aan Maria die nodige erkenning gegee en is
sy daartoe gesteun om in n toenemende mate, die verantwoordelikheiu te aanvaar om haar verstandelike moontlikhede optimaal te
aktualiseer.

Ook haar ouers is begelei tot insig in hul aandeel

aan haar onderprestasie.
2.1.6

Hulpverlening.

Hulpverlening aan Maria het een maal per week
gedurende skoolure geskied en altesaam 10 pedoterapeutiese
gesprekke is met haar gevoer.

Die doel van die eerste paar pedo-

terapiesessies was om tot h ontmoeting met haar te kom.

Die

gesprekke het hoofsaaklik om haar skolastiese prestasies gedurende
die voorafgaande eksamen gesentreer, terwyl haar wyse van studi.e
en haar plan..""le vir die toekoms ook bespreek is.
Tydens hierdie eerste paar gesprekke het dit aan die lig
gekom dat Maria geen vaste studieprogram het nie en indien sy wel
by haar skoolwerk uitkom, dan lees sy dit slegs een maal deur.
Sy neem aa!1 n gr'Jot aantal bui teskoolse bedrywighede deel en doen
byna nooit huiswerk nie ..

Ten aansien van haar toekomsperspektief

blyk dit dat, alhoewel sy nie n definitiewe beroep in gedagte het
nie, sy besef dat sy haar skoolloopbaan sal moet voltooi aangesien
haar ouers van haar verwag om

'n

kursus aan n universiteit te volg.

Gedurende die verdere verloop van die hulpverlening is daar
gepoog om Maria te wys op haar goeie

ver~3tandelike

moontlikhede

en haar verantwoordelil<..heid ten opsigte van die verwerkliking
daarvan.

Dit is as h talent aan haar voorgehou wat sy, netsoos

haar sang en sport, tot volle ontplooii.r1g moet laat kom.

h

Studiemetode (vgl. Hoofstuk III, P·67) is bespreek met die docl
om Maria meer al;::tie£ by haar skoolwerk te betrek.
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Teen die einde van die derde terapiesessie het Maria self
oor haar verhouding met haar ouers begin praat en het dit aan
die lig gekom dat hulle baie statusbewus is.

Sy het ook genoem

dat haar ouers se houding teenoor haar broer en haar mansvriend
haar bnie

ongelu~~ig

stem.

Probleme in hierdie verband is nou

gereeld bespreek en daar is gepoog om haar te begelei tot beter
insig in die optrede van haar ouers.

Sy is ook daarop gewys om

verantv'loordelikheid te aanvaar vir haar eie aandeel aan hierdie
verhouding.

Langs hierdie weg is daarin geslaag om haar te laat

j_nsien dat sy en haar vriend nie gedurende weeksaande moet ui tgaan nie en het sy meer aandag aan haar skoolwerk begin bestee.
Haar ingesteldheid teenoor haar ouers het ook begin verander.
Op grand van die begeleidende gesprek met Maria se ouers
het ook hulle opvoedingsbenadering verander.

Dit het 'n meer

gunstige gesinsituasi.e meegebring en Maria het dan ook teenoor
die pedoterapeut opgemerk dat dit tuis "beter gaan".
Dit het 'n stabiliserende uitwerking op haar affektiewe
belewinge gehad en tesarne met die vermeerderde aandag aan haar
skoolwerk, het sy skolasties beter begin presteer.

Die pedo-

terapeut het sy goedkeuring geheg aan selfs die geringste mate
van verbetering om sodoende aan haar die steun en erkenning te
gee waarna sy soek.
Deur die toenemende aanvaardir..g van haar ver-antwoordelikheid
ten opsigte van die verwerkliking van haar verstandelike moontlikhede en deur die meer gunstige gesinsituasie wat geskep is deur
die gesprek met haar ouers, is Maria gesteun tot grater inspanning
ten opsigte van baar skoolwerk en dus tot beter skolastiese
prestasie.
2.1.7

Ouerbegeleiding.

Aangesien daar geen sin in die hulpverlening sou
wees indien die oorsprcng van die probleem steeds sou bly voort
bestaan nie, is 'n gesprek met Maria se ouers gevoer met die doel
om hulle tot insig te bring ten opsigte van hul aandeel aan die
feit dat sy skolasties onderpresteer.

8'{.

In die gesprek is Ma~ia se goeie verstandelike moontlikhede
aan bulle voorgehou en in teenstelling daarmee haar swak skoolprestasies (36% gerniddeld einde eerste jaar st. 8-vgl. Tabel III,
Hoofstuk III).

Dit is aan bulle gestel dat 'n stabiele paties-

affektiewe belewing 'n voorvereiste is vir
gnosties-kognitiewe niveau.

distansi~ring

tot

Dit spreek dus vanself dat sy op

grand van baar gesitueerdheid wat labiele affektiewe belewing
bevorder, op paties-affektiewe niveau stagneer en nie na bebore
kan oorgaan tot 'n intensionele gerigtbeid op die formele opgawe
van die didaktiese situasie nie.
Om die ouers tot beter insig in die pedagogiese situasie te

begelei, is die pedagogiese verboudingstrukture (Landman) aan
Daar 5.s veral klem ge le op die begrypings-

bulle voorgebou.

verhouding aangesien dit baie duidelik was dat bulle veral ten
aansien daarvan gefouteer bet.

Bulle toon min begrip vir die

labiliserende uitwerking wat Maria se onsuksesvolle skooljaar op
baar gehad het.

Oak die feit dat baar jonger .sustcr nou in

diesclfde standerd as sy is, is nie as 'n probleemveld deur bulle
geidentifiseer nie.

Die ouers is verder daarop gewys dat bulle

baar ten aansien van bierdie saak moet steun en moet toon dat
hulle baar neg aanvaar cndanks die feit dat sy gefaal bet.
Maria soek na erke:rming en aanvaarding en aangesien sy di t
nie kan verkry deur haar akademiese prestasies nie, poog sy om
deur sport en sang die goedgesindheid van haar ouers te verkry.
Hierdie buiteskoolse aktiwiteite bied oak aan baar die geleentbeid
tot ontvlugting uit die skoolsituasie waar sy baar verstandelike
moontlikhede nie optimaal verwerklik nie.

Sy hou 'n skynbeeld

van selfvertroue en onafhanklit-..heid voor waaragter sy haar onsekerheid en angs probeer ver-berg.
Verder is die ouers daarop gevvys dat hul verhouding tot
mekaar en hul houding teenoor Maria, 'n grondrede vj_r baar
gebrekkige skoolvordering is.

Die voortdurende onenigbcid tussen

vader en moeder gee aanlaiding tot belewinge van vrees dat hulle
sal skei en tot onsekerbeidsbelewj_ng oor wat die toekorns vir haar
inbou.

Daar bcstaan nie 'n toereikende sameborighcidsgevoel in

die gesin nie en dus oak nie 'n veilige onsheidsruirnte vanwaar sy
bereid is om haar op gnosties-kognitiewe niveau te wa8.g nie.
Hierdie posisie word vererger deur die verstcurde ouer - kind
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verhouding en sy be1eef vcra1 die verhouding met haar moeder as
bedreigend en inperkend en dit gee aan1E.j_ding tot opstandigheid.
In hierdie gesprek is die ouers dus vera1 gevorm tot grater
begrip vir Maria sodat hu11e haar kan steun tot die optima1e
verwerk1iking van haar verstande1ike moont1ikhede.

Deur konse-

kwente simpatieke gesags1eiding moet sy bege1ei word tot kennis
van die goedkeurens- en afkeurenswaardige.

Die verhouding tussen

die ouers moet verbeter en aan Maria moet die ge1eentheid gegee
word om daardie vryhede te beoefen waarvoor sy reeds verantwoorde1ikheid kan aanvaar.
Uitkoms van die pedoterapie.

Uit Tabe1 III (Hoofstuk III) is dit duide1ik dat
daar by Maria n groot verbetering in haar skoo1vordering was.
Sy druip st. 8 in 1973 met n gemidde1de persentasie van 36%.
Ondanks die feit dat die 1eerstof nou nie meer onbekend vir haar
is nie, behaa1 sy in die eerste eksamen van 1974 s1egs 40% gemidde1d (6% onder k1asgemidde1d).

Gedurende die tweede kwartaa1

het die hu1pver1ening n aanvang geneem en sy verbeter met 10%
gemidde1d tot

4% bo

k1asgemidd.e1d.

Aan die einde van 1974 hand-

haaf s;;- hierdie persentasie ondanks die feit dat sy geen hu1pverlening gedurende die vierde kwartaal ontvang het nie.

Sy

vorder dus van 13% onder k1asgemidde1d tot 4% bo klasgemidde1d,
dus h a1gehe1e verbetering van 17%.
Die hu1pver1ening wat sy ontvang het en die bege1eidende
gesprek raet haar ouers het n stabiliserende ui twerking op Maria
se belevvinge van haar gesi tueerdheid gehad.

Dit het aan haar

die basis gebied vanwaar sy haarse1f meer intensionee1 op di.e
1eerstof kon rig.

Hoewc1 nog nie op die bereikbare niveau nie,

was daar tog h du:idelike verbetering j_n haar skolastiese prestasies
te bespeur.

Haar aanvaarding van die veraEtwoordelikheid ten

opsigt;e vnn die verwerk1iking van haar verstande1ike moont1ikhede
bring mee dat sy nie meer as potensiee1 te vroee skoo1ver1ater
bestempel kan word nie.
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2.2

M~rtin.

2.2.1

Identi:f:Lkasiedata.
i)

Naam

Martin

ii)

Ouderdom

17 jaar 1 maand.

iii)

Skoal

h Skoal in h gemiddelde sosio-

ekonomiese omgewing.
iv)
2.2.2

Standerd

9

Historisiteitsbeeld.
Martin is die tweede oudste van drie kinders en

die enigste seun in die gesin.

Sy vader is h kontrakteur en sy

moeder is h huisvrou ·vanaf sy gehoorte.

Aangesien hy in h

hegte gesin grootgeword het, het hy van kleins af die aandag en
belangstelling van sy ouers geniet.
Uit die historisiteitsgesprek met sy ouers blyk dit baie
dutdelik dat hulle bekomrnerd is oor Martin se gebrekkige skoolvordering.

Volgens hulle is ook sy onderwysers van mening dat

hy heelwat beter kan presteer.

Hy is egter h kind wat selfstandig

voorkom en nooit om enige hulp met sy skoolwerk vra nie.
Alhoewel hy h

seQ~

is wat aan heelwat buitemuurse sport-

bedryvrighede, soos sokker, atletiek en swern deelneem, is hy baie
pligsgetrou ten opsigte van sy skoolwerk.

Hy bestee elke middag

minstans h uur aan huiswerk en werk ook saans na ete.

Wat die

ouers veral onrustig stem is dat hy, ondanks hierdie feit, standerd
sewe gedruip het en tans slegs daarin slaag om "kop bo water te
hou".

Dit bl;yk dus dat, hoewel hy oor 'n studieprogram beskik,

Martin skolasties nog onderpresteer.
Soos reeds vermeld het Martin binne 'n hegte gesin grootgeword.

Di t ouers is baj_e gelulr.kig getroud en die verhouding met

hul kinders is goed.
alles saam.

Veral pa en seun is soos vriende en doen

Martin kom ook baie goed met sy susters oor die weg.

Die verhouding met sy jonger suster is veral goed en hy tree
nl tyd

be~3kermend

teenoor hanr op.

Hy het ook heelwat vriende

by die skool en een wat gereeld by hom kom kuier.

Ook met sy

go.
o:::1derwysers kom hy goed oor die weg en hulle praat met lof van
hom as persoon.

Hul1e is egter van mening dat hy sko1asties

beter kan presteer.
Martin is n seun wat hoe standaarde aan homself stel en
hy verwag ook van sy vriendin om daaraan te voldoen.

Hy weet

wat sy ouers van hom verwag en hy probeer hulle deur sy optrede
tevrede ste1.

By is baie verantwoordelik, eerlik en betroubaar

en sal byvoorbeeld nooit 1aat wees vir n afspraak nie.
Die vader is dj_e gesagsfiguur in die huis en Martin aanvaar
hom as sodanig.

Aangesien hy h gehoorsame kind is, het daar

nog nooit onen.i.ghe:Ld ontstaan n:Le en was di t nog nooi t vir sy
vader nodig om hom te straf nie.

Soms is hy effens opstandig

teen sy moeder se gesag maar voer tog geree1d haar opdragte uit.
Ook by die skool ondervind die onderwysers geen probleme met hom
ten aansien van gesagsaanvaarding nie.
Dit blyk dus dat Martin in h redelik gunstige gesinsmilieu
verkeer maar op grond van h deeglike diagnostiese analise is dit
duidelik dat daar tog faktore is wat aanleiding gee tot sy onbevredigende skoolvordering en dus tot potensieel te vroee skoolverlating.
2.2.3

Diagnostiseringsondersoek.

Uit die intelligensie-ondersoek blyk dit dat Martin
oor baie goeie verstandelike moontlikhede beskik.

Vir die doe1

van hierdj_e ondersoek is van die Nuwe Suid-Afrikaanse lndi viduele
skaa1 (vgl. 1, p. 223- 231), soos opgestel deur die Nasionale
Buro vir Opvoedkundige en Maatskaplike Navorsing, gebruik gemaak
waarop Martin 'n totaalte11ing van 133, h verba1e syfer van 123
en h nie-verbale syfer van 141 behaa1.

Hierd:i.e bevinding strook

ook met gegewens soos verkry uit die Rorschach-inkv1ekmedium en
die wyse waarop by die taa1 beheers.

As nou opnuut in aarunerking

geneem word dat hierdie setm. standerd sewe gedruip het, spreek di t
vanse1f dat hy gerem word ten aansien van die optima1e aktualisering
van sy verstandelike moontlikhede ..
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Die media, soos ingeskakel tydens die selekteringsondersoek,
het aan die lig gebring dat Martin sy vasgelopenheid in die skoolsituasie baie intens beleef.

Die volgende sinne illustreer

hierdie stelling baie duidelik:
i)

I failed to
-----

get through std. 7.

ii)

At school I try to work but cannot cope.

iii)

My greatest fear is examinations.

iv)

Sometimes I feel like strangling school teachers.

v)

I would not like to know what lies ahead of me.

vi)

The future is going to be too much to cope with.

Hierui t blyk nj_e slegs sy vasgelopenheid in die skoolsi tuasie nie, maar ook die onsekerheid oor wat die toekoms vir hom
inhou en sy huiwerigheid om die verantwoordelikhede wat dit sal
meebring, te aanvaar.

Hierdie bevindinge word versterk deur

die gegewens soos verkry uit die Verhoudingevraelys waaruit blyk
dat Martin se wereldverhoudinge gekenmerk word .deur ontoereikende
belewinge ten aansien van selfvertroue en selfbeheer en dat die
stigting van formele verhoudinge, soos in die skoolsituasie van
hom vereis word, vir hom problematies is.

Vanwee sy gebrekkige

belewinge ten aansien van selfvertroue en onsekerheid is hy nie
bereid om homself te waag met die vreemde leerstof en die onderwyser nie.
Uit die grafiese ekspressiemedia en uit ander tematiese
media spreek veral Martin se onsekerheid en sy algehele afhanklikheid van sy ouers.

Hy vertel die verhaal van n seun van nege

jaar wat hom in die skoolsituasie vasloop en dat hy deur sy ouers
inn ander skoal geplaas word ("Michigan Picture Test", plaat 3).
Ook die verhaal van n elfjarige seun wie se ouers in n lugaanval
gedood word en dat die seun self ook later sterf aangesien hy
sander ouers geen warm klere en kos het nie en hy nie in staat
is om vir homself te so.rg nie ("Michigan Picture Test", plaat 8B).
Die hoofrol in Martin se verhale word telkens deur n jong seuntjie
vertolk en sy menstekening (figuur I) is dar1 ook n jong seun met
n speelgoed rewolwertjie, waaruit sy infantiliteit en onsekerheid
weer eens duidelik

blyk~

Ook die wcglating van die voete open-

baar sy lewensonsekerheid (vgl. 2, p.70).

Hy maak ook 'n teken-

ing van 'n huis (figuur II) met tralies voor die vcnsters wat
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moontlik daarop kan dui dat hy sy huislike situasie as inperkend
beleef.
Martin se onsekerheid asook sy afhanklikheid van ander,
spreek duidelik uit die gegewens soos verkry uit die I.P.A.T.angsskaal (vgl.

4).

Hy is baie onseker van sy optrede voor

ander en dit blyk ook dat hy meer van hulle goedgesindheid
afhanklik is as wat hulle van syne is.
2.2.4

Samevattende persoonsbeeld.
Martin is n seQD met uitstekende verstandelike

moontliY-hede maar wat op grond van paties-affektiewe remminge
nie in staat is tot die optimale aktualisering daarvan nie.
Aangesien sy ouers intens in hom belangstel en wel in so

n mate dat hulle hom oorbeskerm, beleef hy sy huislike situasie
as inperkend.

Hulle het geen besef van hoe go.ed sy verstande-

like moontlikhede werklik is nie en word die verantwoordelikhede
waartoe hy reeds in staat is, nie aan hom toegeken nie.

Dit

bring onsekerheid en opstandigheid mee maar aangesien die verhouding met sy ouers eintlik goed is, bly hierdie opstandigheid
latent.

Die ongewenste

spa~ning

wat hieruit voortspruit verhoed

dat hy, ondanks sy gereelde stud.ietye, hom op toereikende wyse op
die leerstof kan rig en loop hy hom dus vas in die skoolsituasie.
Aangesien hy nie op skoal kan vorder nie, kom hy in opstand
daarteen en vandaar dan ook sy verduisterde toekomsperspektief en
sy vrees vj.r die verantwoordelikhede wat die toekoms mag meebring.
Martin se ouers is dus besig om hom te "versrnoor" met hul
intense belangstelling eerder as om hom daardeur te stetm tot die
optimale aktualisering van sy verstandelike moontlikhede.
2.2.5

Hulpverlening.
Ma:::-tin is 'n aangename setm met wie in n relatief

kart tydperk tot 'n ontmoeting gekom is.

Reeds tydens die tweede

pedoterapiesessic het hy spontaan aan die gesprek deelgeneem.
Altesaam nege pedoterapeutiese gesprekke is met hom gevoer.
die eerste gesprek het geblyk dat hy vasgestelde studietye het

Uit
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en dat die metode waarvolgens hy studeer, goeie resultate behoort
te lewer.

Hy het egter ook gekla dat hy nie op sy werk kan

konsentreer nie.
Uit die gegewens soos verkry uit die selekteringsondersoek,
was dit duidelik dat Martin nie bewus was van wat presies aanleiding gegee het tot sy gebrekkige skolastiese prestasies nie
en daarom moes sy probleem op h indirekte wyse met hom bespreek
word.

Vir hierdie doel is die verhaal van die seuntjie wie se

ouers in h lugaanval gedood is (kyk p.g1), as uitgangspunt geneem.
Deur Martin in die plek van die seuntjie te plaas en hom te steun
om te skuil en vir homself te sorg, het hy die oorlog oorlee!.

Die

pedoterapeut was saam met hom in alle gevaarsituasies en hy kon
dus ingryp en "red" wanneer Martin self nie h oplossing gehad
het nie.

Hy kon dus toenemend veiligheid beleef by die pedo-

terapeut en dit het die belewing van vertroue meegebring wat nodig
was om self n oplossing vir sy problerne te vind (vgl. 3, p.91),--nie net in die verhaal nie maar ook in die werklike lewe.

Dit

is ook aangehelp deur sy ouers se veranderde optrede teenoor hom
nadat h begeleidende gesprek ook met hulle gevoer is.

Met hulle

samewerking is grater verant·Noordelikheid aan hom toegeken en is
daar ook klem gele op sy verantwoordelikheid ten opsigte van die
aktualisering van sy verstandelike moontlikhede.
In die begeleidende gesprek met die ouers is Martin se uitstekende verstandelike moontlikhede onder hulle aandag gebring.
Hulle is daarop gewys dat hulle deur hul oorrnatige bemoeienis
hom die geleentheid ontneem om self iernand te wees.

Hulle oorbe-

skerming en die fei t dat hulle alles vir hom vdl doen, maak hom
onseker en onwillig om horn te waag aan die uitdaging wat die
skoolsituasie inhou.

Aangesien hy skolasties nie kan vorder nie,

beleef hy die skoolsituasie as bedreigend en kom hy daarteen in
opstand.

Daar is dus h beroep op Martin se ouers gedoen om daar-

die verantwoordelikhede wat hy reeds kan dra, aan hom op te dra.
Deur dit te doen kon hulle sy selfvertroue verstewig aangesien hy
langs hierdie weg self tot die besef kon kom dat hy daartoe in
staat is om iets te doen.

So is hy dus gesteun tot toenemende

bereidheid om hom op die onbekende, formele leeropgawe te rig.

96.
Uitkoms van die pedoterapie.

2.2.6

Ondanks die feit dat Martin se probleem op indirekte
wyse gekonrrnunikeer is, het hy skolasties verbasend vinnig verbeter
(vgl. Hoofstuk III, Tabel III).

Soos reeds vermeld, het hy

standerd sewe gedruip en het hy voor die aanvang van die pedoterapie, onder klasgemiddeld presteer.

44%

wat

4%

Hy

onder klasgemiddeld was.

slaag standerd agt met

Gedurende die eerste eksamen

in standerd nege is daar h geringe verbetering maar met die tweede
eksamen, na die aanvang van die hulpverlening, verbeter hy met
10% teenoor h verbetering van slegs

3%

in die klasgemiddeld.

Ook

met die derde eksamen is daar h verdere verbetering te bespeur.
Hy verbeter dus vanaf
klasgemiddeld ..

4%

onder die klasgemiddeld tot

7%

bo die

Gedurende die vierde kwartaal, waarin hy geen

hulpverlening ontvang het nie, kom daar egter h skerp daling in
Martin se skolastiese prestasie voor.
Dit blyk dus dat Martin gedurende die tydperk waarin hulp
aan hom verleen is, in h toenemende mate die verantwoordelikheid
vir die aktualisering van sy verstandelike moontlikhede aanvaar
het.

Tydens die skeiding na afloop van die pedoterapie, blyk

dit egter dat by nog nie in staat is tot selfstandige besluitvorming nie en dat hy nog van die steun van die pedoterapeut afhanklik
is.

Met langduriger hulpverlenj_ng sou Martin waarskynlik tot

optimale aktualisering van sy verstandelike moontlikhede gesteun
kon word.

2.3

Ria.

2.3.1

Identifikasiedata.
i)

Naarn

Ria

ii)

Ouderdorn

16 jaar l maand.

iii)

Skool

h Skool in h gerniddelde sosioekonomiese omgewing.

iv)

Standerd

9.

Historisiteitsbeelds
Ria is die jongste van drie dogters waarvan die
oudste reeds werk en die tweede oudste besig is met verdere
studies aan n universiteit.

Haar vader is verbonde aan n staats-

departement waar hy n taamlike senior posisie beklee en haar
moeder het tot kort voor hierdie ondersoek as snelskriftikster
gewerk.

Sy het voldag begin werk direk nadat Ria skoal toe is

en vir oneeveer een en n half jaar was die kinders op die bediende
aangewese.

Daarna het sy slegs halfdag gewerk.

Hoewel Ria oor n eie kamer en lessenaar beskik, bestee sy
ni.e veel tyd aan haar skoolwerk nie.

Sy doen wel haar huiswerk

maar studeer slegs die dag v66r n toets of eksamen.

Toe sy jonger

was het haar ouers haar dikwels hieroor aangespreek maar nou
verwag hulle dat sy self die verantwoordelikheid daarvoor moet
aanvaar.

Sy probeer dan ook die indruk skep dat sy ten opsigte

van haar leerwerk, onafhanklik is en sy raak ag.gressief as hulp
aangebied word.

Aangesien sy dus hoofsaaklik op haarself aan-

gewese is, het sy nooit besonder goed op skoal presteer nie.
Alhoewel sy meestal in haar kamer is, bring sy die grootste gedeelte van haar tyd deur met musiek en lees.

Sy kry ook onderrig

in Spaanse danse en dit blyk dat sy heelwat meer daarin belangstel
as in haar skoolwerk.
As puberteitsdogter, word Ria deur haar ouers as stil,
onseker en effens aggressief beskryf.
meer liefdevol van geaardheid.

As jonger kind was sy

Sy is ook dikwels nukkerig,

veral as sy n opdrag moet uitvoer soos byvoorbeeld om koffie te
maak.

Hoewel sy nie in direkte opstand teen haar ouers se gesag

kom nie, aanvaar sy dit baie teesinnig en h8ar moeder moet dibvels
Indien n argument tussen haar en haar ouers

opdragte herhaal.

ontstaan, onttrek beide die ouers hulle aangesien Ria gewoonlik
die oorhand kry.

Haa:r vader is die mening toegedaan dat kinders

nie aan dissipline

11

gekluister 11 moet wees nie en dat hulle ook

die geleentheid gegun moet word om hulle kant van n saak te stel.
Hocwel Ria deur haar ouers as effens onverantwoordelik
bestempel word omuat sy nie altyu hul opdragte uitvoer nie, beskou
hulle haar tog as n persoon wat volgens behoorlikheidseise leef.
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Sy ken die vcrskil tussen reg en verkeerd en as gelowige en
gereelde kerkganger, poog sy om haarself van die verkeerde te
onthou.

Sy is h eerlike dogter wat slegs in uiterste gevalle h

leuen sal vertel.

Haar ouers probcer ook om die goeie aan haar

voor te hou en voor te leef.
Dit blyk dat Ria nie altyd baie goed met haar onderwysers
oor die weg kom nie.

Sy het dan ook Duits as (keuse) vak gelos

aangesien sy en die onderwyseres mekaar nie kon vind nie.

Met

haar skoolmaats kom sy egter baie goed klaar en sy het veral twee
vriendirme met wie sy reeds baie lank bevriend is.

Hoewel sy

soms saam met seunsvriende uitgaan hou sy nie baie daarvan nie
aangesien hulle te ernstig raak na haar sin.

Die verhouding

met haar susters is nie goed nie en veral sy en die suster net
ouer as syself kom van kleins af nie klaar nie.

Uit die gesprek

met die ouers blyk dit dat hierdie dogter as klein kindjie dikwels
siek was en dat Ria dan hulle aandag moes ontbeer.

Bulle is ook

van mening dat die twee oudste dogters h "groep" vorrn en dat Ria
nie daarby ingesluit word nie.

Die verhouding tussen Ria en

haar moeder is ook nie wat dit behoort te wees nie.

As rede

hiervoor voer die moeder aan dat sy begin werk het kort nadat
Ria skool toe is.
vader aangewese.

Die kind was dus dikwels op die hulp van haar
As jongste kind het hy haar nogal bederf en

dikwels vertroetel maar later het sy begin om dit af te wys en
tans tree sy redelik aggressief teenoor hom op.

Dit blyk dus

dat die gesinsverhoudinge, vanuit pedagogiese oogpunt, ontoereikend is.
Die historisiteitsgesprek het ook aan die lig gebring dat
Ria se skoolvordering gedurende haar hele skoolloopbaan redelik
gebrekkig was.

Ondanks die fei.t dat baar ouers van haar verwag

om self die verantwoordelikheid vir haar skoolwerk te aanvaar,
bestee sy nie veel aandag daaraan nie en stel sy meer belang in
musiek en in haar Spaanse danslesse.

Aangesien sy so min tyd

aan huiswerk bestee kom sy dikwels in botsing met haar onderwysers
en is die verhouding tussen hulle nie baie goed nie.
In geheel gesien blyk dit dat Ria se verhouding tot die
persone in haar leefwereld ontoereikend is.

Haar belewing van

gg.
hierdie versteu:rde verhoudinge gee aanleiding tot onsekerheid en
dus tot die ontoereikende verwerkliking van haar verstandelike
moontlikhede en tot haar vasgelopenl1eid in die skoolsituasie.
Diagnostiseringsondersoek.

Uit n analise van Ria se beantwoording van die Nuwe
Suid.-Afrikaanse Indi viduele Skaal, het aan die lig gekom dat sy
oor uitstekende intellektuele moontlikhede beskik.

Sy behaal n

syfer van 128 op die volle skaal, n verbale syfer van 122 en n
nie-verbale syfer van 132.

Hierdie bevinding word ook gestaaf

met n intelligensiesyfer van 125 (behaal op n groepskaal) soos
vanaf die skool verkry.

As in aanmerking geneem word dat

hierdie dogter aan die einde van haar standerd agt-jaar onder
haar klasgemiddeld (45%teenoorn klasgemiddeld van 49%) presteer
hct, is dit baie duidelik dat sy nie haar verstandelike moontlikhede optimaal aktualiseer nie.
Die selekteringsondersoek het aan dj.e lig gebring dat sy
haar vasgelopenheid in die skoolsituasic intens beleef en dat sy
daarom ook nie van die skool hou nie.

Sy beleef haar gesinsitua-

sie as bedreigend en dit blyk dat haar verhouding tot haar ouers
en susters nie na wense is nie.

Die feit dat sy nie gesag aan-

vaar nie, soos wat geblyk het uit die historisiteitsgesprek met
die ouers, word ook uit hierdie gegewens bcvestig.

Dit is dan

ook geen verrassing dat daar by Ria n sterk begeerte is om van
haar gesinsituasie te ontvlug nie.
Die vvyse waarop sy die volgende sinne ui t dj_e Rotter Onvoltooide Sinnemediu:.rn voltooi het, gee n duidelike beeld van haar
belewing van haar leer- en

skoolsituasie~

i)

Ek is spyt dat ek sekere vakke geneem het.

ii)

Ek kan nie konsentreer as die onderwysers iets
verduidelik nie.

iii)

Tot my spyt moet ek erken dat ek nie lief is vir leer
nie.

iv)

My grootste gebrek is om myself sovcr te kry om te
leer.

v)

Ek wens ek is uit die skool.

100.

Haar belewing van haar gesinsituasie en die versteurde ouer kind asook suster - suster verhouding kan uit die volgende afgelei
word:
i)

Ek voel ongelukkig.

ii)

Ek verdra nie om saam met my ouers te eet nie.

iii)

My vriende weet dat ek probleme met my ouers het.

iv)

Mense wat my nie verstaan nie is my ouers.

v)

Ek vererg my vir my ouers en susters.

vi.)

Ek kon nooi t my ouers vertrou nie.

vii)

Die enigste struikelblok is my ouers.

viii)

Ek het geen tyd vir my suster nie.

ix)

Ek haat dit om iets saam met my suster te doen.

x)

Dit walg my as my pa iets doen.

xi)

My vader irriteer my.

xii)

n Moeder is iemand wat moet verstaan en liefde gee.

xiii)

Ek sal nooit vergeet dat my ma eenkeer gese het dat

dit beter sal wees as ek weg is nie.
Uit die grafiese ekspressiemedia spreek haar onsekerheid
Die versteurde ouer - kind verhouding en die

baie duidelik.

gebrek aan identifikasie met die moeder blyk oor hieruit.

Ook

die tematiese media bring hierdie versteurde verhouding onder
die aandag.

Die begeerte om uit haar situasie te wil ontvlug

blyk ook uit Ria se geneigdheid om fantasieverhale te vertel (vgl.
Symonds Picture-Story Test, plaat B 8).
Samevattende persoonsbeeld.
Ria is n dogter wat oor uitstekende verstandelike
moontlikhede beskik maar wat vanwee haar labiele paties-affektiewe
belewinge dit nie optimaal kan verwerklik nie.
versteurde onsheidsbelewing, wat spruit uit

'n

Op grond van n
ongunstige gesin-

situasie, kan sy nie haarself op gnosties-kognitiewe niveau op die
leerstof rig nie.

Haar gesinsituasie bied nie aan haar die

veiligheid vanwaar sy haar leerwereld kan eksploreer nie.

Aan--

gesien sy haar in die skoolsituasie vasloop en d.it intens beleef,
wys sy hierdie situasie af en is daar 'n duidelike onvlugtingstendens by haar te bespeur.
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Uit die diagnostiseringsondersoek asook uit die historisiteitsgesprek, is dit duidelik dat die moeder-dogter en die sustersuster verhouding nie na wense is nie.

Ria moes op h vroee

ouderdom, toe sy aan die begin van haar skoolloopbaan gestaan het,
dikwels die aandag van haar moeder ontbeer.

Hierdie aangeleent-

heid is vererger deur die feit dat haar moeder dikwels tikwerk
tuis gedoen het en dat haar ouer suster, vanwee haar siekte, meer
aandag as sy gekry het.

Dit het daartoe aanleiding gegee dat

die kommunikasie tussen moeder en dogter verskraal het en dat
daar weinig oueridentifikasie plaasgevind het.
Vanwee haar suster se siekte moes Ria voortdurend met haar
meeding om die aandag van haar ouers.

Dit is dan ook die rede

waarom Ria dit so "haat" om iets saam met haar suster te doen.
Alhoewel sy byvoorbeeld baie beter as haar suster in musiek is,
weier Ria om, soos haar suster, daarvan h loopbaan te maak.

Sy

verkies Spaanse danse aangesien slegs sy daarin presteer en dit
dus nie vir haar nodig is om om die aandag en

~anvaarding

van

haar ouers mee te ding nie.
Daar is ook nie veel sprake van h verantwoordbare gesagsverhouding tuis nie.

Daar word te veel aan Ria se eie verant-

woordelikheidsbesef oorgelaat en die ouers onttrek hulle eerder
as om tot h konfrontasie met haar te kom.

Hulle besef nie dat

sy nog h kind is nie en daarom nog nie in staat is om heeltemal
selfstandig keuses te maak nie.

Bulle steun haar dus nie daar-

toe om in hul teenwoordigheid en onder hul toesig, verantwoordelikheid te beoefen nie.

Aangesien sy nie die aanvaarding van

haar ouers beleef nie, aanvaar sy ook nie hulle gesag nie en word
die ouer-kind verhouding nog verder versteur.
Dit spreek dus vanself dat Ria deur middel van die pedoterapeutiese gesprekke begelei Inoes word tot h daadwerklike
aanvaarding van die verantwoordeli.kheid om haar verstandelike
moontlikhede optimaal te aktuali.seer.

Sy moes tot die besef

gebring word dat sy, ondanks haar probleme, nie aan haar situasie
uitgelewer is nie en daarom nie haar verantwoordelikhede mag
probeer ontduik nie.

Sy moet ook kom tot h aanvaardine van haar

aandeel aan die ontoereikende verhouding met haar moeder en
suster en sy moet poog om dit te vcrbeter.

Ook Ria se ouers
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moes begelei word tot insig in die oorsprong van haar probleern
asook tot h beter begrip van die opvoedingsgebeure en veral die
gesagsverhouding.

Om Ria se vertroue terug te wen en deur haar

aanvaar te word, moes veral die moeder haarself oopstel en toeganklik maak vir haar dogter.
Hulpverlening.

Ria is een maal per week by die skool besoek en
altesaam 10 pedoterapeutiese gesprekke is met haar gevoer.
Tydens die opvolgvterk het h maatskaplike werkster van die Kinderleidinginstituut van die Universiteit van Pretoria ook h gesprek
met haar gevoer.
Vanaf die eerste gesprek met haar was dit duidelik dat Ria
agterdogtig is en dit was dan ook nie voor die vierde gesprek
dat die vertrouensverhouding sodanig gevestig was dat sy daaraan
gegin deelneem het nie.

Die eerste drie gespr:ekke is hoofsaaklik

daaraan gewy om tot h ontmoeting met Ria te kom.

Sy is gewys

op haar goeie verstandelike moontlikhedc asook op haar verantwoordelikheid ten opsigte van die aktualisering daarvan.
Aangesien daar n sterk begeerte by Ria is om uit die skoolsituasie te ontvlug, is tydens die hulpverlening gepoog om haar
die skoal en die ondervzysers in h beter lig te laat sien.

Die

studiemetode waarvan sy gebruik maak, is ook met haar bespreek
en die tekortkominge daarvan is aan haar uitgewys.

Hoewel sy

vasgestelde studietye het, benut sy dit nie effektief nie en leer
slegs die dag voor h toets of eksamen.

h Studiemetode (vgl.

Hoofstuk III, P·67) is met haar bespreek en sy is versoek om dit
by haar eie omstandighede te implementeer ..
Dit was egter eers tydens die vierde pedoterapiesessie dat
Ria meer openlik begin praat het oor haar afkeur vir die skool
en sekere onderwysers.

Die pedoterapeut het van hierdie geleent-

heid gebruik gemaak om haar te lei tot toenernende aanvaarding van
die skoolsituasie en van die gesag van die onderwysers.

Op h

sirnpatieke wyse is daar gepoog om haar tot die besef te bring van
haar aandeel aan die wyse waarop die onderwysers teenoor haar
optree, soos byvoorbeeld die feit dat sy so min aandag aan haar
skoolwerk bestee.
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Geleidelik is daar ook met Ria oor haar huislike omstandighede begin gesels.

Dit was duidelik dat sy baie ontevrede was

met die feit dat die suster net ouer as syself, "voorgetrek" word.
Hieruit het weer eens die ontoereikende verhouding tussen die
dogters asook tussen Ria en haar moeder geblyk.

Alhoewel Ria

probeer voorgee het dat dit haar nie raak nie, was dit duidelik
dat sy tog h hegter verhouding met haar moeder begeer.

Sy is

daarop gewys om meer gehoorsaam en behulpsaam te wees en sodoende
die goedgesindheid van haar moeder te verkry.

Daar is ook gepoog

om haar vader, wat sy as h effense swakkeling beskou vanwee sy
halfhartige gesagsuitoefening, in h beter lig te stel.
Uit h gesprek wat die gemelde maatskaplike werkster met
Ria gevoer het na afloop van die hulpverlening,kon h duidelike
verbetering bespeur word.

Die persoonsbeeld wat sy openbaar,

wek baie minder kommer as wat die geval was toe die hulpverlening
h aanvang geneem het.

Sy beleef die skoolsituasie as minder

onaangenaam en sy bestee meer tyd aan haar studies.

Hoewel sy

nie baie openhartig was oor die verhoudinge tuis nie, het sy tog
gese dat die verhouding tussen haar en haar moeder baie verbeter
het.

Die feit dat sy van plan is om h kursus in kleuteronderwys

te volg nadat sy die skoolverlaat het, dui daarop dat haar toekomsperspektief nie meer totaal verduister is nie.

Sy wil ook nie

meer haar ouerhuis verlaat direk na voltooiing van haar skoolloopbaan nie maar wil eers klaar studeer.
Dit blyk dus dat Ria haar gesin- en skoolsituasie as meer
gunstig en nie meer as bedreigend beleef nie en dat sy nie meer
probeer om dit te ontvlug nie.

2.3.6

Ouerbegeleiding.

Behalwe die historiseteitsgesprek met die ouers,
het die navorser ook h begeleidende gesprek met hulle gevoer waarin
die faktore wat aanleiding gegee het tot Ria se onderprestasies
op skool., breedvoerig met hulle bespreek is.

Tydens die tydperk

waarin Ria pedoterapie ontvang het, het die maatskaplike werkster
twee gesprekke met die moeder gevoer.
Gedurende die begeleidende gesprek met die ouers b.et die
navorser Ria se uitstekende vcrstandelike moontlikhede, asook
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affektiewe stnbiliteit as voorwaarde vir die optimale aktualisering
daarvan, aan hulle voorgehou.

Hulle is gewys op die labiliserende

uitwerking wat die ontoereikende moeder - dogter verhouding en
die gesinsituasie as h geheel, op Ria het.

Hierdie situasie rem

haar in die aktualisering van haar verstandelike moontlikhede en
dit gee dus aanleiding tot haar vasgelopenheid in die skoolsituasie.
Aangesien sy nie in die skoolsituasie kan vorder nie,is daar h
begeerte by haar om dit te ontvlug.
Die onderskeie verhoudingstrukture (vgl. Hoofstuk III, p.65)
is vervolgens bespreek en daar is veral klem gele op die begrypingsen gesagsverhouding.

Die vader is daarop gewys dat hy baie

sterker sal moet optree aangesien Ria nog nie selfstandig besluite
kan neem nie.

Deur simpatieke maar ferm gesagsleiding kan hy haar

steun tot die neem van die regte besluit en sodoende aan haar die
nodi.ge sekerheid en affektiewe stabili tei t gee.

Deur hulle te

./

onttrek aan h argument met Ria word geen probleme opgelos nie,
maar openbaar die ouers hulleself as "swakkelinge" in haar oe.
Deur ferm dog simpatieke gesagsleiding kan die goedkeurenswaardige
aan haar voorgehou word en kan dit sekerheidsbelewing meebring
aangesien sy dan weet wat van haar verwag word.
Ook die begrypingsverhouding tussen moeder en dogter is
baie deeglik bespreek.

Aangesien Ria as jong kind dikwels die

aandag van haar moeder moes ontbeer vanwee haar moeder se werksomstandighede of die siekte van haar suster, het sy haarself as
nie-aanvaar beleef.

Die voortdurend "kompetisiett met haar

suster om die aandag van haar moeder, het by Ria·h afkeur ten
opsigte van haar suster laat ontstaan.

Dit is duidelik aan die

moeder gestel dat sy nou die een sal wees wat toenadering moet
soek en haarself vir Ria toeganklik moet maak.
Hierdie begeleidende gesprek met die ouers is deur die
maatskaplike werkster opgevolg en twee verdere gesprekke is met
die moeder gevoer.

Reeds met die eerste van hierdie twee

gesprekke het dit duidelik geword dat die verhouding tussen moeder
en dogter besig is om te verbeter.

Ria het nou self toenadering

gesoek nadat sy die onclJJikende verhouding aanvanklik versteur het •
Hoewel daar op daardie tydstip nog nie veel sprake van h
affektiewc binding was nie, was dit tog duidelik dat die moeder
meer insig in Ria se probleme openbaar het en dat sy poog om die
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gaping tussen hulle, te oorbrug.
Die tweede gesprek, twee maande later, het aan die lig
gebring dat die verhouding baie verbeter het.

Ria sluit haar-

self by gesprekke aan en sander haarself nie meer in haar kamer af
nie.

Die moeder is veral verheug oor die feit dat Ria nie meer

van plan is om die huis direk na voltooiing van haar skoolloopbaan
te verlaat nie.

Sy is egter bevrees dat Ria nie die studiebeurs

waarvoor sy aansoek gedoen het, sal kry nie en wil haar dus daarop
voorberei.

Die maatskaplike werkster begelei haar egter daartoe

om saam met Ria te hoop en indien sy dit dan wel nie kry nie,
aan haar te toon dat sy nog as kind aanvaar word.
Hoewel daar soms nog insidente is wat probleme skep, is dit
duidelik dat die situasie geheel verander het.

Die veranderde

gesinsituasie is h situasie waarbirme Ria aanvaarding en sekerheid
beleef en dit bied aan haar die veilige onsheidsruimte vanwaar sy
haarself gnosties-kognitief op die leerstof karl; rig.
Uitkoms van die pedoterapie.

Wanneer Ria se skolastiese prestasies voor die pedoterapie vergelyk word met die daarna (vgl. Hoofstuk III, Tabel III),
dan blyk dit dat sy vanaf 4% onder die klasgemiddeld tot 2% bo die
klasgemiddeld verbeter het.

Daar het dus nie by haar so h

skouspelagtige verbetering ingetree soos byvoorbeeld by Maria nie,
ondanks die feit dat 10 pedoterapeutiese gesprekke met haar gevoer
is en dat die maatskaplike werkster intensiewe opvolgwerk gedoen
en twee verdere gesprekke met die m.oeder gevoer het.

Wat egter

wel van betekenis is, is die feit dat daar nie h daling ingetree
het na beeindiging van die pedoterapie nie.
Dit is dus duidelik dat alle leerlinge nie ewe vinnig
skolasties verbeter na pedoterpeutiese bemoeienis nie.

Indien

weer in aanmerking geneem word dat dit relatief lank geneem het
om tot h ontmoeting met Ria te kom, is dit tog moontlik dat sy
nog heelwat sou verbeter het indicn die hulpverlening langer
voortgeduur hct.

Di t 'is egter onrnoontlik om te

tief die geval sou gewees het.

sc

of di t definj.-

Om hierclie rede moet daar gewys

word op die noodsaaklikheid van h aantal prognostiese kriteria
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aan die hand waarvan daar tot n redelike mate bepaal kan word
in hoeverre die potensieel te vroee skoolverlater sal antwoord
op die stew1 wat hy in die terapeutiese si tuasie ontvang en of
die terapie oor n langer of korter tydperk sal moet strek.

3.

Samevattende opmerkings.

Die doel van hierdie hoofstuk was om aan die hand van enkele
persoonsbeelde die moontlikheid van hulpverlening aan die potensieel
te vroee skoolverlater aan te toon.

Alhoewel al die leerlinge wat

by die pedoterapiegroep betrokke was, onderprestasie as simptoom
vertoon het, het dit tog geblyk dat elkeen van hulle inn unieke
situasie verkeer en dat die aanleidende faktore tot hul gebrekkige
skoolvordering uiteenlopend van aard was.

In die laaste instansie

kon die meeste van hierdie faktore egter teruggevoer word tot versteurde onsheid in die gesinsituasie wat aanleiding gegee het tot n
versteurde uitgaan-na-wereld.
Ondanks algemene riglyne (vgl. Hoofstuk II, 2.2), was dit in
die

pedoterapeutiese situasie noodsaaklik dat met elke potensieel te

vroee skoolverlater, op grond van die uniekheid van sy situasie, op
n anderse wyse tot n ontmoeting gekom moes word.

So is daar byvoor-

beeld baie gou tot n ontmoeting met Maria gekom en het sy self die
inisiatief geneem in die bespreking van haar probleem.

Martin se

probleem het anoniem gebly en dit moes op n indirekte wyse bespreek
word.

In die geval van Ria moes die maatskaplike werkster n groot

bydrae lewer ten aansien van die begeleiding van dle ouers.

Uit

hierdie laaste persoonsbeeld blyk dit dan ook baie duidclik dat die
maatskaplike werkster wat pedagogies geskoold is, n reuse aandeel kan
he in die opheffing van die onderpresteerder se geneigdheid tot te
vroee skoolverlating.

Haar waarde le veral in die addisionele inlig-

ting wat verkry word uit haar huisbesoeke asook in die begeleiding
wat sy kan bied aan ouers van potensieel te vroee skoolverlaters, veral
waar dit blyk dat slegs een begeleidende gesprek onvoldoende is.
Dit is noodsaaklik dat die pedoterapeut wat hulpverlening aan die
potensieel te vroee skoolverlater bied, intensi8f geskool sal wees in
die ortopedagogiek en pedoterapie.

Hy moet deur middel van diagnos-

tisering kan deurdring tot die kern van elke kind se probleem en hom
dan pedoterapeuties steun tot die aanvaarding van die verantwoordelikheid vir die optimule aktuuliseri.ng van sy verstandclike moontlikhede •
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HOOFSTUK
SAMEVATTING,

~~VINDINGE,

V
GEVOLGTREKKINGS

EN AANBEVELINGS

1.

Inleiding.
In die voorafgaande hoofstukke is daar n beeld gegee van die uit-

koms van die ondersoek na die pedoterapeutiese bemoeienis met potensieel
te vroee skoolverlaters.

Die doel van hierdie ondersoek was om te

bepaal in watter mate daar van pedoterapie gebruik gemaak kan word om
die potensieel te vroee skoolverlater te steun tot optimale aktualisering
van sy verstandelike moontlikhede en dus tot terugkeer na sy bereikbare
wordingsniveau.
Om dit te kon bepaal is pedoterapeutiese hulp aan

teerde potensieel te vroee skoolerlaters verleen.

n aantal geselek-

neur diagnostisering

is n beeld van elkeen van hulle se verste1Lrde belewinge en van die
faktore wat aanleiding daartoe gegee het, verkry.

In die pedotera-

peutiese situasie, waar daar van gespreksterapie gebruik gemaak is, is
daar gepoog om hulle te begelei tot insig in hul probleem en tot die
oplossing daarvan.

Ook met hulle ouers is n aantal begeleidende

gesprekke gevoer waarin hulle begelei is tot grater insig in die pedagogiese gebeure en in die probleem van hul kind sodat hulle hul kind
ten aansien daarvan kon steun.

In enkele gevall.e is ook van 'n maat-

skaplike werkster gebruik gemaak vir verdere steungewing aan die ouers.
2.

Samevatting van die ondersoek.
Ter inleiding is daar in hoofstuk I op die erns en omvang van die

probleem van potensieel te vroee skoolverlating gewys.

Daar is ook

gewys op die ondersoeke en bevindinge van vorige navorsers op hierdie
gebied.

Enkele probleemvelde wat aanleiding kan gee tot te vroee

skoolverlating is uitgelig.

Die rol van die gesin, skool, milieu,

die arbeidsmark, die persoonstruktuur en organiese faktore in hierdie
verband is volledig bespreek.

Vervolgens is daar ook gewys op enkele

implikasies van te vroee skool verlati.ng.

'n

Land soos Suid-Afrika met

sy beperkte mnrmekragpotcnsiaal, kan dit nic bckostig om van sy mees
bruikbare breinkrag detrr onverantwoordelike skoolverlating te verloor niea
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Op grond van bogenoemde implikasies is dnar in hoofstuk II gewys
op die noodsaaklikheid van hulp aan die potensieel te vroee skoolverlater tot die optimale aktualisering van sy verstandelike moontlikhede.
Dit is gedoen deur veral te wys op die aanbevelings van vorige navorsers
dat hulp verleen moet word.

Die nood aan hulp is verder beklemtoon

deur die huidige stand van hulpverlening in hoerskole en die tekortkominge daarvan, uit te lig.
Die verskillende vorme van pedoterapie, wat moontlik i11..geskakel
kan word ten einde hulp aan die potensieel te vroee skoolverlater te
verleen, is bespreek en dit is aangetoon waarom daar op gespreksterapie
as aangewese vorm besluit is.

Die moontlikheidsvoorwaardes vir die

stigttng van 'n pedoterapeuti.ese verhouding asook die werklike essensics
van die pedoterapeutiese gespreksituasie is bespreek.
Aangesien die potensieel te vroee skoolverlater tot insig in sy
probleem en sodoende tot die oplossing daarvan begelei moet word, moet
daar 'n intieme verhouding tussen pedoterapeut en kind gekonstitueer
word.

Om hierdie rede is daar gewys op die verloop in die pedotera-

peutj_ese gebeure.
Aangesien die pedoterapeutiese gebeure nie op toevalligheid berus
nj_e, is di t no dig dnt di.e vordering vvat gemaak word, van tyd tot tyd
bepaal sal word.

Vir hierdie doel is die pedagogiese doelstrukture

tot pedoterapeutiese kriteria omskep aangesien die pedoterapie, as
besondere opvoedingsgebeure, dieselfde doel met die kind voor oe het
as die opvoeding.
Die verloop en uitkoms van die empiriese ondersoek is in hoofstuk
III

bespreek~

Daar is gewys op enkele aspekte rakende organisatoriese

prosedure ten aansien van dj_e afgrensing van die potensiele skool verlaters, die selektering van die pedoterapiegroep en die hulpve:rlening
aan die potensieel te vroee

skoolverlaters~

Er~ele

riglyne ten aan-

sien van die verloop en inhoud van die pedoterapie asook ten aansien
van die ouerbegeleiding iB aangetoon.

Die uitkoms van die pedoterapie

met elke betrokke potensieel te vroee skoolverlater is met behulp van
'n

tabel aangetoon.
Ten slotto is in hoofstuk IV enkele persoonsbeelde volledig

110.

bespreek.

Daar is gewys op die historisiteitsgesprekke met die ouers

en die gegewens uit die diagnostiserings ondersoeke aan die hand waarvan tot h totale persoonsbee1d van e1ke potensieel te vroee skoolver1ater gekom kon word.

Verder is gewys op die inhoud van die pedo-

terapie en die oucrbegeleiding asook op die uitkoms daarvan in hierdie
geva11e.
Vervolgens sal die be1angrikste bevindinge van hierdie ondersoek
aangetoon word aan die hand waarvan enke1e gevolgtrekkings gemaak en
aanbevelings gedoen sal word.

3.

Bevindinge.

Uit hierdie ondersoek waarby 181 hoerskoolleer1inge betrokke was
en waarvan 17 leerlinge intensiewe hulpverlening ontvang het, het die
volgende aan die lig gekom:
3 .. 1

BevindiDt'!,e ten opsigte van die identifi.se.ring van die poten-

sieel te vroeti skoolverlater.

Uit die samcwerking wat van die skoolhoofde verkry is, het
dit geblyk dat hulle nie probleme ondervind het met die identifisering van vs£ potensieel te vroee skoolverlaters in elke standerd
nie.

Dat hulle be-vvus is van die ems van hierdie probleem blyk

ook uit hul heelhartige samewerking.
Uit die selekteringsonde:csoek het ann die lig gekom dat al
die leerlinge wat betrokke was, reeds ernstige simptome van
potensieel te vroee skoolverlating toon.

Dit blyk dus dat

ernstige gevalle van potensieel te vroee skoo1verlating wel by
die skole geidcntifiscer kon word.

3. 2

Bevindinge ten ops:igte van hulpver1ening aan die potensiee1

te vroee skoolverlater by die skole.
Ten opsigte van hu1pverlening aan die potensieel te vroee
skoolverlater by die sko1e self, bestaan daar min sprake.

Daar

is vera1 h groot gebrek aan begrip vir die probleme van hierdie
leerlinge.

Skoolhoofde huldig dikwels menings wat weens die
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veralgemenende aard daarvan, nie altyd pedagogies verantwoordbaar
is nie.
Werklike diepgaande diagnostisering ten opsigte van die
leerling se probleem, bestaan glad nie.
Uitkenning berus veral op die gebrekkige skoolvordering en
duidelik waarneembare gedragsafvvykings van die kind.

Van werk-

like diepgaande diagnostisering is daar geen sprake nie.

Waar

leerlinge wel op grond van bogenoemde as potensieel te vroee
skoolverlaters geidentifiseer word, word geen wetenskaplik
gefundeerde en pedagogies verantwoordbare hulpverlening aan hul
ge-:Jied nie.

Die "hulpverlening'' bestaan gewoonlik ui t een of

ander vorm van straf.

3.3

Bevindinge ten opsigte van die onderwysstelsel.
Slegs twee van die 12 betrokke skole beskik oor die dienste

van n ortopedagoog en een skool oor n beroepsorienteur.

Daar

bestaan dus slegs by hierdie skole die moontlikheid van diagnostisering en hulpverlening.
Weens die pligte van hierdie onderwysers (hulp met vakkeuses,
beroepsleiding aan matrikulante, doseer een of meer akademiese
valr.ke, buitemuurse aktiwiteite, ens.) is dit egter vir hulle ook
nie moontlik om intensief aandag te gee aan die groot persentasie
potens.ieel te vroee skoolverlaters nie.
Voogonderwysers beski.k selde oor die kem1is om die potensieel
te vroee skoolverlater vroegtydig te identifiseer en onder die
aandag van die ortopedagoog te bring.
Die feit dat daar ten spyte van uitbreiding te min kinderleidingklinieke in Onderwysdepartemente bestaan en dat daar 'n
tekort aan opgeleide personeel vir hierdie klinieke :is, verminder
ook die moontlikheid van vroegtydige uitkenning en hulpverlening.
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3.4

Bevindinge ten opsigte van die faktore wnt aanleiding gee

tot potensieel te vroee skoolverlating.
Op grond van die ondersoek is bevind dat die volgende aanleiding kan gee tot potensieel te vroee skoolverlating :

die

gesin- of primere opvoedingsituasie, die skoolsituasie, die
milieu, die arbeidsituasie, die persoonstruktuur van die potensieel
te vroee skoolverlater self en organiese faktore.

Dit is bevind

dat die primere opvoedingsituasie vir bykans 60% van die gevalle
van potensieel te vroee skoolverlating verantwoordelik is en die
skoolsituasie v~r bykans 20%.
Dit blyk dus dat daar veral by die ouers van hierdie leerlinge

n groot mate van

oru~de

bestaan ten aansien van die behoorlike

voltrekking van die opvoedingsgebeure.

Aangesien hulle in so n

groot persentasie van die gcvalle medeverantwoordelik is vir hul
kind se onderprestasie, is hulle dus nie by magte om hulp te
verleen nie en meestal dra hulle ook nie kenniq van instansies wat
wel kan help nie.

n Groot aantal vaYl die potensieel te vroee skoolvcrlaters
wat deur die skoolhoofde aangewys is, se situasies het onophefbaar
geblyk te wees.

Weens egskeidings en die gepaardgaande ver-

vreemding tussen oucr en kind, word die moontlikhede tot verbetering,
tot n minimum beperk.

3.5

Bevindinge ten opsigte van die uitkoms van die terapie aan

die potensieel te vroee skoolverlaters wat by hierdie ondersoek
betrokke was.
Van die 17 potensieel te vroee skoolverlaters wat pedoterapeutiese hulp ontvang het, het:
i)

twee skolasties met meer as 10% gemiddeld verbeter;

ii)

agt met 5 - 10% verbcter;

iii) vier relatief konstant gebly
iv)

en

drie steeds verswak.

Dit blyk dus dat al die leerlinge nie skolasties verbeter
het nie.

Die wat wel vcrbeter het, het ook n:ie almal ewe vinnig
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en ewe vee1 verbeter nie.

Wat egter we1 hier betekensvo1 is,

is dat uit die pedoterapeutiese gesprek"k:e gcb1yk het dat by a1
die 1eer1inge 'n verbetering was ten opsigte van hu1 insig in hu1
prob1eem en hul stel1ingname daarteenoor.

Deur die opneem van

die verantwoordelikheid ten opsigte van die op1ossing van hu1
probleme i.s hu11e dus gesteun in hul op-weg-wees na vo1wassenheid
en nie net ten opsigte van sko1astiese prestasie nie.

4.

Gevo1gtrekkings.

Uit die bevindinge soos verkry uit hierdie ondersoek, kan die
volgende gevo1gtreld(ings gemaak word:
4.1

Ondanks die feit dat die identifisering van die 1eerlinge

wat by hierdie ondersoek betrokke was, geen ernstige prob1eme
gebied het nie, b1yk dit tog dat die potensiee1 te vroee skoo1verlater nie as sodanig gei.dentifiseer word voordat hy nie reeds
en1stige simptome toon nie.

Die ems van die·prob1eem word

opnuut onderstreep deur die groat aanta1 potensiee1 te vroee
skoo1verlaters wat we1 deur die skoolhoofde geidentifiseer kon
word en clus reeds ernstige simptome openbaar.
Weens die gebrek aan vroegtydige identifikasie, word die
moontlikheid van voorkoming en bekamping, tot 'n minimum beperk.

4. 2

Weens die tekort aan pedagogi.es goed geskoo1de onderwysers

in elke skool, en weens hu1 beperkte tyd, is identifikasie van
die potensieel te vroee skoolverlater, die diagnostisering van
sy probleem en hu1pve:rlening met die oog op die oplossing daarvan,
nie op die peil wat dit behoort te wees nie.
Die kinderleidingklinieke van die Onderwysdepartemente is
cteeds te min en komprehensiewe eenhede steeds te groot sodat dit
nie vir ortopedagoe (skoolsielkundiges) moontlik is om die hu1p
waartoe hulle in staat is te verleen in die bekamping van die
prob1eem nie.

4.3

Die primere opvoedingsituasie is die grootste enkele faktor

wat aan1eiding gee tot d5.e prob1eera van te vroof-5 skoolverlating.
Die ouers beskik dikwels nie oor die nodige podagogieso kennis om
hul kinders te cteun tot die aanvaarding van verantwoordel.ikheid nte.
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4.4

Die uitkoms van die terapie aan die potensieel te vroee

skoolverlaters wat by hierdie ondersoek betrokke was, het aan die
lig gebring dat daar h verbetering (in skolastiese prestasie) in
60% van die gevalle was.

Dit is dus moontlik om die potensieel

te vroee skoolverlater deur middel van pedoterapie te steun tot
die verbeterde aktualisering van sy verstandelike moontlikhede.

5.

Aanbevelings.
Dit kan nie toegelaat word dat die omvang van die potensieel te

vroee skoolverlatingsprobleem toeneem en sodoende die verlies aan
blanke mannekrag vergroot nie.

Uit die bevindinge van hierdie onder-

soek het dit geblylc dat die probleem wel effektief bckamp kan word.
Die

toepassir~

5.1

van die volgende aanbevelings kan grootliks hiertoe bydra.

Aanbevelings ten opsigte van die identifikasie van die poten-

sieel te vroee skoolverlater.
Aangesien voorkoming steeds beter as "genesing" is, kan die
belangrikheid van vroegtydige identifisering nie oorbeklemtoon
word nie.

By elke skool moet h behoorlike identifikasieprogram

gel:mplementeer word deur gebruik te maak van diagnostiseringsmedia.
Hierdie program veronderstel die nouste samewerking tussen al die
onderwysers en ouers.

In die onderwyser se opleiding moet daar

meer aandag gegee word aan die aspek van identifikasie van potensiele skoolverlaters en hulle moet daarvan be\vus gemaak word dat
die skool ook h rol kan speel in die ontstaan van hierdie probleem.
Ouers moet ook elementere opleiding en vorming ontvm1g (byvoorbeeld
tydens oueraande) ten aansien van die opvoedingsgebeure sodat ook
hulle simptome van potensieel te vroee skoolverlating vroegtydig
kan identifiseer.
5.2

Aanbevelings ten opsigte van die onderwysstelsel.
Aangesj_en pedagogies verantwoordbare hulpverlening aan

potensieel te vroee skoolverlaters bykans nie by skole bestaan
nie, is dit noodsaaklik dat elke skool minstens oor die dienste
van een ortopedagoog beskik wat nie met ander skoolaktiwiteite
belas is nie.

Deur diaguostisering en hulpverlening moet hy die

potensieel te vroee skoolverlater steun tot die optimale aktuali-

115.
sering van sy verstande1ike moont1ikhede.

Hy moet egter veral

aandag gee aan die vroegtydige identifisering en voorkoming van
die prob1eem.
Die aantal kinder1eidingklinieke moet vermeerder word sodat
mecr gespesialiseerde hu1p beskikbaar is, veral by die hulpverlening aan leer1inge wat reeds ernstige prob1eme openbaar en die
skoo1situasie permanent wi1 ver1aat.

5.3

A1gemene aanbeve1ings.

Uit hierdie ondersoek het dit geb1yk dat 'n maatskaplike
werkster 'n waardevo1le bydrae kan lewer in die bekamping en opheffing van die potensieel te vroee

skoo1verlatingsprobleem~

Deur tuisbesoeke kan addisione1e inligting bekom word en kan
verdere bege1eiding aan ouers gegee word.
'n

Die ins1uiting van

pedagogies geskoo1de maatskap1ike werkster (of 'n sosiopedagoog)

in die k1iniekpersonee1 van

Onderwysdepartemen~e,

heid wat omstige oorweging behoort te

is 'n aangeleent-

geniet~

Uit die bevindinge het dit geblyk dat 'n aanta1 leerlinge
geen sko1astiese verbetering getoon het nie.

Aangesien tyd 'n

beperkende faktor is en dit nie verspil kan word op 1eerlinge wie
se moontlikhede tot verbetering gering is nie, is dit nodig dat
h aanta1 prognostiese kriteria daargestel word aan die hand waarvan dj_e moont1ikhede op verbetering bepaal kan word.
Aangesien daar so 'n groot aantal potensieel te vroee skoolverlaters is wie se situasies, onder andere vanwee vervreemding
onophefbaar blyk te wees, is dit noodsaaklik dat ernstig aandag
gegee sal word aan die moontlikheid om hierdie kinders-in-nood
te steun tot volwassenheid.
Aangesien hierdie ondersoek slegs as eksemplaries beskou
moet word, word aanbeveel dat die navorsing op die gebied van hulpverlening aan die potensieel te vroee skoolverlater meer intensief
en meer omvattend voortgesit word.
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SAiY.IIGVNrTING.

Die doel van hierdie ondersoek was om te bepaal in watter mate
die potensieel te vroee skoolverlater deur middel van pedoterapeutiese
hulpverlening gesteun knn word om in ooreenstemming

~et

sy verstande-

like moontlikhede te presteer en dus nie oor te gaan tot skoolverlating nie.

Om hierdie doel te kon bereik moes die belewenisw&reld

van die potensieel te vroee skoolverlater wat pedoterapie sou ontvang,
diagnosties deurskou word om vas te stel watter faktore aanleiding
gee tot sy skolastiese onderprestasie.

Hierna i.s 'n begeleidende

gesprek met die ouers gevoer waarin hnl tot insig gebring is in die
probleem van hul kind en is ook leiding ann hul verskaf ten aansien
van die pedagogiese gebeure.

'n Anntnl pedoterapeutiese gesprekke

is met elke kind gevoer wnarin gepoog is om hom te steun tot 'n
herbelewing as herbetekening van sy gesitueerdheid sodat hy sodoende
kan kom tot die aanvaarding van sy verantwoordelikheid ten opsigte
van die optimale aktualisering van· sy verstandelike moontlikhede.
Die leerli.nge wat by hierdie ondersoek betrokke was, is leerling
wat vanwee ontoereikende gnosties - kognitiewe stellingname hulle
teen die eise van die skoolsituasie vasloop.

Hierdie leerlinge is

·deur die skoolhoofde ns onderpresteerders en dus as potensieel te
vroee skoolverlaters geidentifiseer en deur diagnostisering het dit
aan die lig gekom dat verskeie faktore aanleiding gegee het tot hul
vasgelopenheid.

Onverantwoordelike te vroee verlnting van die

skoolsi tuasie hou vir 'n land soos Suid-Afrika verreikende iruplikas:ies
in aangesien di t van die beste marmekrngpotensiaal i.s wat so v·erlore
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gaan.

Om hicrdie rede is dit

~oodsanklik

dat hierdie kinders

gesteun moet word tot vol tooii.ng van hul skoolloopbane.

Ui t die

empiriese ondersoek het dit geblyk dat die grootste persentasie van
hierdie leerlinge die opvoedingsgebeure as labiliserend beleef.
Daarom moes die hulpverlenirlg toegespits wees op die toereikende
verwerkliking van die opvoedingsgebeure en dus op die stabilisering
van hul belewinge.

Dit was dan ook nodig om kriteria daar te stel

aan die hand waarvan die geslaagdheid van die hulpverlening geevalueer
kon word.
In die ondersoek word aangedui hoe die leerlinge deur middel
van diagnostisering, vir die pedoterapiegroep geselekteer is.
Algemene riglyne ten aansien van die verloop van die pedoterapie
aan die potensieel te vroee skoolverlaters asook van die begeleiding
van hierdie leerlinge se ouers is bespreek.

Die faktore wat aan-

leiding gegee het tot elke leerling se onderprestasie is by wyse van
tabelle aangetoon.

Hul skolastiese prestasies soos wat hulle voor,

tydens en na die terapie presteer het, is ook getabuleer.

Die mate

van onderprestasie kan ook uit laasgenoemde tabel afgelei word.
Ter nadere toeligting van die verloop en uitkoms van die terapie,
is enkele persoonsbeelde bespreek om aan te dui hoe verskillende
faktore aanleiding gee tot die probleem van potensieel te vroee
skoolverlating.

Vanwee die uniekheid van elke kind se situasie het

die verloop en inhoud van die pedoterapie dan ook van kind tot kind
verskil.

Ook die begeleidende gesprek met die ouers het ondanks

sekere riglyne, in elke geval 'n eiesoortige karakter gehad.

Die

uitkoms van die pedoterapie is in hierdie enkele gevalle breedvoerig
bespreek.
Ten slotte is daar enkele aanbevelings ten aansien van die
bekamping van en die hulpverlening aan potensieel te vroee skoolverlaters gemaak.
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SUMMARY.
The purpose of this research is to determine to what extent the
potential premature school leaver can be assisted by means of pedotherapy, to perform in l1armony with his learning possibilities and
refrain from leaving school too early.

To achieve this goal the

lived-experience of every potential premature school leaver, who has
been assisted pedothcrB.peutically, has to be diagnostically examined
to determine the causes which contributed to his inadequate scholastic
performance.

In an interview the parents are lead to understand his

problem and they receive guidance with regard to the pedagogical
event.

Every child has been pedotherapeutically interviewed a number

of times in an attempt to support him to re-experience his situation,
and to accept his responsibility with regard to the adequate actualisation of his learning possibilities.
Due to inadequate gnostic-cognitive realisation, all the pupils
concerned, ran into trouble in the school situation.

All these
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pupils have been identified by their headmasters as premature school
leavers and by means of diagnostication it has been discovered t1mt
various causes contributed towards the inadequate actualization of
their learning possibtlities.

Irresponsible premature school leav-

ing has far-reaching effects on a country as South Africa and due to
this, the country is deprived of valunble potential manpower.

There-

fore, it is essential to encourage these pupils to complete their
school careers.

The empirical research revealed that the larger

percentage of these pupils experience the pedagogical event as unstable.
Therefore, in the pedotherapeutical assistance, the pedotherapeutist
has to pay special attention to the adequate realisation of the
pedagogical event and thus to stabilisation of their lived-experience.
It is also necessary to set criteria to evaluate the success that has
been achieved by the pedotherapy.
In the research it is shoV'm how the pupils of the pedotherapy
group have been selected by means of diagnostication.

General

directives in the course of the pedotherapeutical assistance to the
potential premature school leaver as well as in the guidance of the
parents of the pupils concerned, are discussed.

The causes that

contribute towards each pupil's poor scholastic performance, are
tabulated.

Their performance before, during and after the pedotherapy

is also tabulated.

The extent to which they rn1der-achieve can also

be derived from the latter.
In order to indicate the course and result of the research, a
number of practical cases are discussed to illustrate how different
factors cause potential premature school leaving.

Due to the unique

nature of each child's situation the course and content of the pedotherapy differ from child to child.

Despite general directives, the

interview with the parents, has in every.case had a unique nature.
The outcome of the pedotherapy in these indi vj_dual cases is discussed
in detail.
Finally a number of recommendations in respect of the prevention
of, and the assistance to the potential premature school leavers, are
made.

