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Bylaag A 
 
Kinderfunksionering Inventaris  
 
(GEEN INVENTARIS BESKIKBAAR NIE!)
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Bylaag B 
 
Die skedule aan die hand waarvan ‘n onderhoud met die huismoeders en 

maatskaplike werker gevoer is. 

 

1. Het daar enige verandering in u verhouding met die kind plaasgevind 

tydens die verloop van die terapie? 

2. Beskryf hierdie verandering. 

3. Het daar enige opmerklike verandering in die kind se gedrag 

plaasgevind tydens die verloop van die terapie? 

4. Beskryf hierdie verandering. 

5. Watter aktiwiteite wat u tydens die terapie met die kind gedeel het, was 

vir u waardevol? 

6. Waarom beskou u hierdie aktiwiteite as waardevol? 

7. Watter aktiwiteite waarby u betrokke was, was vir u leersaam? 

8. Het die kind volgens u enige baat by die terapie gevind? 

9. Motiveer u antwoord. 

10. Is die kind op enige wyse deur die terapie benadeel? 

11. Motiveer u antwoord. 

12. Het u enige voorstelle/kommentaar ten opsigte van die wyse waarop 

die terapie uitgevoer is? 
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Bylaag C 
 

Toestemmingsbrief vir deelname aan navorsing 
 
 
 
 
 
Ek, ___________________________________ wil saam met tannie Linda 

Britz speel en werk. Ek verstaan dat tannie Linda Britz besig is met ‘n 

navorsingsprojek aan die Universiteit van Pretoria. 

 

Ek verstaan ook dat: 

• ek enige tyd kan sê wanneer ek wil ophou met die terapie, 

• dat tannie Linda Britz met my maatskaplike werker, huismoeder en 

onderwyser sal gesels oor my, 

• tannie Linda Britz nie sal oorvertel waaroor ons gesels het nie, tensy sy 

my vra of sy dit mag doen, 

• tannie Linda Britz ‘n navorsingsverslag en wetenskaplike artikel sal 

skryf waarin sy vertel van die resultate van hierdie projek. 

 

 

 

 

____________________________ __________________________ 

Handtekening van kind    Handtekening van navorser 

 

 

____________________________ __________________________ 

Datum       Datum 
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