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Die oogmerk van hierdie studie was om die kennis- en leerbehoeftes van ouers met kleuters te 

bepaal ten einde riglyne vir 'n proaktiewe ouerbegeleidingsprogram daar te stel. Die motivering 

vir die keuse van die onderwerp spruit uit die groot getal ouers in die ondersoeker se 

privaatpraktyk wat 'n behoefte na kennis en ouerskapsvaardighede het. Hedendaagse ouers 

word deurentyd gekonfronteer met die besef van die groot verantwoordeliheid wat ouenkap 

behels. Te midde van 'n inligtings- en tegnologiese era, eivaar ouers steeds leerleemtes in hul 

rol as ouers. 

lnteivensienavorsing is ondemeem. Die belangrikste resultate van die ondersoek dui op die 

volgende: die ouers wat aan hierdie ondersoek deelgeneem hat, het die behoefte uitgespreek 

na ouerbegeleiding wat veral twee faktore in ag neem, naamlik dat so 'n program vanuit 'n 

Christelike perspektief saamgestel is en dat die begeleiding op 'n spesifieke ontwikkelingsfase 

van die kind gerig is. In di6 geval was die ontwikkelingsfase die kleuterfase. Voorts is 'n aantal 

onderwerpe geldentiseer wat die ouers graag gedek wil sien in so 'n program. Hierdie 

onderwerpe was: dissipline, ontwikkelingsfase, morale waardes en karakterontwikkeling, 

emosionele behoeftes van die kleuter, ouers se betrokkenheid by kinderspel, die uniekheid van 

elke kind, konflikhantering en kommunikasie, ouerskapstyle, kinders en die huwelik en aspekte 

in die vohvassene se w6reld wat die ouer se ouerskap negatief be'invloed. Hierdie onderwerpe is 

deur die navorser as riglyne gebruik in die saamstel van 'n prototipe begeleidingsprogram vir 

ouers met kleuters. Hierdie prototipe is aan 'n loodsondersoek met drie afsonderlike groepe 

ouers onderwerp. Die riglyne is deurlopend geijvalueer en die nodige aanpassings is gemaak. 

'n Finale globale evaluering het getoon dat die program geskik is vir verdere ontwikkeling en 

toetsing. 



Key terms: Guidelines, empowerment, programme, proactive, prevention, parents, toddlers. 

This study aims to establish the knowledge and leaming needs of parents with toddlers in 

order to formulate guidelines for a pro-active parental support programme. The topic 

represents a response to the need for information and skills expressed by numerous parents 

in the researcher's private practice. Contemporary parents continue to be confronted by the 

significance of the responsibility of parenthood. They also continue to experience leaming 

deficiencies regarding their role as parents in spite of living in an age of information and 

technology. 

Intervention research was undertaken. The principal findings of this investigation were the 

following: parents participating in this investigation expressed the need for guidance that take 

into account two specific factors, namely that the program should be based on a Christian 

perspective and that the guidance should take the specific developmental phase of the child 

into consideration - the toddler phase in this case. Themes were also identified that these 

parents would like to see included in such a programme. These were: discipline, 

developmental phase, moral values and character development, emotional needs of toddlers, 

parental involvement in children's play, the uniqueness of every child, conflict management 

and communication, parental style, children and maniage, and aspects in the adult's world 

with a negative impact upon parental status. These themes were used as guidelines to 

compile a prototype parental support programme. This program was subjected to a pilot study 

involving three separate groups of parents. Guidelines were continuously evaluated and 

adapted where necessary. A final global evaluation confirmed the suitability of the program 

for further development and testing. 



VOORWOORD 

Die artikelformaat is gekies om aan die vereistes vir die graad M.A. (Maatskaplike Werk) te 

voldoen. Die manuskrip is voorberei volgens die Social Work Practitioner- 

Researcher/Maatskaplike Werk Navorser-Praktisyn se voorskrifte aan outeurs. 

Die Maatskaplikewerk-Navoner-Praktisyn is 'n interdissiplineh? tydskrif wat handel oor die 

metodes en praktyk van hulpverlening aan individue, gesinne, klein groepe, organisasies en 

gemeenskappe. Die praktyk van professionele hulpverlening dui breedweg op die toepassing 

van doelgerig ontwerpte ingrypingsprogramme en prosesse op probleme van individuele en 

samelewingsbelang, insluitende die implementeringe en evaluering van maatskaplike beleid. 

Die tydskrif dien as middel vir die publikasie van oorspronklike verslae oor kwantitatief 

georienteerde evalueringstudies; verslae oor die ontwikkeling en geldigheid van nuwe 

takseermetodes vir die praktyk; empiries gebaseerde kritiek op literatuur van waarde vir die 

praktyk; teoretiese en konseptuele artikels met praktykimpak; kwalitatiewe ondersoek wat die 

praktyk inlig; en nuwe ontwikkelinge op die gebied van georganisearde navorsing. Alle 

empiriese artikels moet voldoen aan aanvaarde standaarde van wetenskaplikheid en aan 

toepaslike vereistes van geldigheid of geloofwaardigheid, betroubaarheid of 

toerekenbaarheid en objektiiiteit of bevestigbaarheid voldoen. 

Die keuring van artikels vind op 'n blinde-portuurgroepbasis plaas. Outeurs kan verwag om 

binne drie maande na ontvangs in kennis gestel te word van die besluit van die redaksie. 

Manuskripte en 'n opsomming moet in drievoud gestuur word aan Die Redakteur, 

Maatskaplikewerk-Navorser-Praktisyn, Posbus 524, Aucklandpark, 2006. Artikels moet 

dubbelgespasieerd getik wees, met tabelle en figure op aparte bladsye. Die manuskrip 

behoort riglyne van die Publication Manual of the American PsychologicalAssociation, 4de 

uitgawe, te volg. Die finale hersiene manuskrip moet op 'n IBM-versoenbare disket voorsien 

word in MSWord formaat, of per elektroniese pos gestuur word aan wam@vl.rau.ac.za. 

Outeurs moet manuskripte nie gelyktydig by ander tydskrifte inhandig nie en ook nie 

gepubliseerde manusktipte in dieselfde of soortgelyke formaat inhandig nie. Bladgelde is 

betaalbaar deur outeurs voor publikasie. 
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HOOFSTUK 1 

ALGEMENE INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word daar aandag gegee aan die probleemstelling, navorsingsdoelstellings, 

sentrale teoretiese stelling, metode van ondersoek, begripsomskrywing en die sbuktuur van die 

navoningsverslag. 

Mellor en Mellor (1999:vii) maak die stalling dat ouers diB belangrikste werk in die &Id k t .  

Alles wat ouers doen, het 'n invloed op hul kinden en die vorming van hul kinden vir die jare 

wat volg - deur ouers word die toekoms van die &reid gevorm. As ouers hulle doei in 

ouerskap wil bereik, is dii nodig dat hulk hul kinden tot volwassenheid begelei (Kitching, 

2000:32). Kitching (2000:15) noem verder dat dit alleen vanuit 'n stewige wrhouding tussen 

ouer en kind bereik kan word. Hierdie stewige wrhouding kan gevorm word dew kennis en 

begrip en opregte liefde vir jou kind. 

Ouen het voorts nodig om kennis en begrip vir hulk kinders binne die konstante wrandering in 

die kind se totale menswees te h6 (Kitching, 2000:33). Covey (1997:240) maak die stelling: 'If 

we (parents) do not make a sincere effort to understand our children's development and to 

communicate with them on their level of awareness, we often find ourselves having 

unreasonable expecbtions of them and being fwstrated when we can't seem to get through." 

lnligting oor die kind se algehele ontwikkeling (bio-psigososiale ontwikeling) stel die ouer in 

staat om die kind te ken en te begryp. Met h i e  kennis en begrip sal die war in staat gestel 
wees om 'n positiewe wrhouding met die kind te vorm. Die ouer sal b w d  beer 

verstaan waarom die kind binne 'n bepaakk ouderdom spesiftte gedrag openbaar en 

sodoende kan die ouer di i  gedrag beter hanteer. Campbell (20005) beskou die toepassing 

van kennis om jou kind se gedrag hater te mstaan en daamp te reagaer, as 'n proaktiewe 

benadering. H i i e  benadering word deur Campbell (2000:12) as die mees effektiewe 

benadering binne dle ouer-kind-vekuding beskou, aangeslen 'n proaldiawe benadering fokus 

op kinders se huidige gedrag, teenoor 'n reaktiawe benadering wat fokus op dii wat die kind 

reeds gedoen het Die proakt i i  benadering antisipeer gedrag en soek maniere om aan die 

behoeftes van die kind te voorsien. 



Binne die n a v o k  se praktyk as ptivaat rnaatskaplike werker, word kontak gemaak met ouers 

van kleuters wat aandui dat hulk 'n onvermo(? m a r  om 'n sinvdle verhooding met hulle 

kinders aan te knoop, of dat ouers net rnoedeloos is en hulp soek ten einde hul kinders te 

verstaan en te hanteer. Dit Myk uit die navorser se praktykervaring dat ouers meestal onkundig 

is oor hulk kinden se venkillende ontwikkelingsfasette, asook die kind se behoe- binne sy 

totale menswees. H i e  praktykwaameming word in die literatuur ondersteun. Beide Shapiro 

(20005) en Richardson (2000:12) dui daarop dat dii die gebrek aan kennis en begrip vir die 

kind in al die fasette van sy menswees is, wat aanleiding gee tot probleme binne die ouer-kind- 

vemouding. Ouers is wel op hoogte van die fisiese o n t w i k k e l i i p a k  van dke ouderdom, 

byvoorbeeld dat 'n kleuter al wms en kleure kan identifisesr en benoem - waatskynlik omdat 

dit sigbaar is. Die kennis oor die psigososiale ontwikkelii is egter meestal minder bekend aan 

ouers, waarskynlik omdat dii nie visud sigbaar is nie en die bewyse of resultate nie so direk of 

eenvoudii is nie (Covey. 1997:240). 

Met die oog damp om hierdie ouers binne die navorser se praktyk in te lig en te begelei met 

kennis oor hul kind se besondere o n h r v i k k e l i i  en die gepaardgaande behoeftes van die 

kind, is ondersoek ingestel na bestaande toaganldie pmgrarrme. Van h i i  programme is 

STEP (Systematic training for effective paranting) van Dinlrmeyer en McKay (1976), PET 

(Parent Eflectiveness Training) van Gordon (1975) en POSPAR Cn Postitiewe ouerskap 

program) van Nel, Mamiis en Sirnpson (2000). Die STEP-program is al geevalueer dew onder 

andere Farren (1991). Die Doeltreffende o v i  of PET is dew Van 

Rensburg (1992) gegvaluear. H M  hierdie programne be-rde het. spreek dit nie 

die behoefte aan wat die nawrser in haar pmktyk ge'identifisaar het nie. Die STEP-program, 

PET-p-ogram en POSPAR is, in teenstelling met die proaktiewe benadering wat Camptell 

(20005) voorstaan. hoofsaaklik reaktief gerig. Di& programne fokus op t e g n i i  vir die 

hantering van gesinsdinamika op 'n mew gene- basis en is nie op 'n spesifieke 

ontwikkelingsfase gerig nie. 

H i e  t i p  programme hel 'n de f in i t i i  plek en funksie in die bemagtigin9 van die wer-kind- 

vert~wd'mg. Ouers het e@er ook 'n behoefb om hul 16nd puaktkf te benader. Daar bestaan 

heelwat literatuur - vakkundig sowel as pop&# - met 'n ouerleidingfokus wat onder andere die 

behoeftes van kindars en verskalende tegnieke vir die hantering van ldndars dek Herdie 

bronne is positief, maar nie altyd toeganklik vir ouers nie. Ouers het nie altyd tyd vir lees nie, 

soms is de literatuur nie verstaanbaar vir die gewone ouer nie, en dis ook nie ko&&Wtbf 

indien jy vir eke faset en behoefte van jou kind 'n boek moet koop nie. 

Ten einde ouers van kleuters te begelei om hulk kinders se geQag proektiaf te hanteer, moet 

g e m  word watter inlig&img wers benod'i, of waaruit 'n program sal moet bestaan ten einde 



oum sa kennisbasis te verbreed sodat hulk 'n stewiger verhouding met hulle kinders kan 

vorm. 

Die navorsingsvrae wat vwrMoei uit die pmbleemstelling. is: 

Wat is die leerbehoeftes van oum met kkuters? 

- Watter riglyne kan aan die maatskaplike werker gebied word ten opsigte van 'n 

proaktiewe begeleiiingsprogram vir o w n  met kleuters? 

Die doelstelling van 'erd~e navorsingstuk is om riglyne daar te stei vir die ontwerp van 'n 

proaktiewe begeleidingsprogram vir wers met kleuters. 

Ten einde bogenoernde doektelling te bereik, sal die volgende doatwitte in die ondersoek 

nagestreef word, naamlik: 

Om vas te stel watter kennis- en leerbehoeftes o u m  met kleuterr benodig in hut 

ouerskap. 

- Om riglyne daar te stel vir 'n proaktiewe begeleidingsprogram vir ouers met kleuterr. 

lnsae in die kennig en leerbehoeftes van ouers ten opsigte van hul ouarskap van kteuters sat 

die navorser in staat stel om 'n proaktiewe begeleidingsprogram saam te stel. 



4. METODE VAN ONDERSOEK 

Die navoffiing is aan die hand van 'n literatuur- en empiriese ondersoek gedoen. Vemlgens 

word 'n ooffiig van die navorsingsmetode gegee. DiB metode sal in Hoofstuk 2 meer volledig 

beskryf word. 

'n Omvattende literatuurrtudia is tydens die ondersoek uitgevoer rakende die volgende: 

- Die kennis en leerbehoeftes van oueffi - met die oog op die daarstd van riglyne vir 'n 

proaktiewe ouerbegeleiiingsprogram. 

- Bestaande teorie, programme en lieratuur rakende oueffikap en Ideuterontwikkeling. 

Die volgende databasisse is geraadpleeg: Nexus (RGN), RSAT, Social Work Abstracts en 

FerdiKat. 

A2 Empiriese ondersoek 

Die navorsing was verkennend en beslaywend van aatd (FwcM, 2002:109) en kan beskou 

word as toagepaste navorsing aangesien dt  gerig is op verkryging van moontlike oplossings vir 

praktiese problerne met 'n spesifieke intelvensiedoal. 

42.1 Die ontwrarp 

lntervensienavorsing is ondemeem. Intervensienavorsing hou verband met die daarstel van 

moontlike oplossings vir praktiese proMeme in die praMyk (De Vos, 2002:394). Ten einde die 

navorsing te struktureer, is daar gebruik gemaak van die eerste vier van die ses fases soos 

uiteengesit deur De Vos (2002:397), naariik: 

Fase 1 : Probleemanalise en projekbeplanning 

Fase 2: Versameling van inligting, en sintese 

Fase 4: V r W  ontwikkeling en loodsondersoek 



4.2.2 D i i  deelnewrs 

Die deelnemers vir hierdie studie kan in vier groepe verdeel word, naamlik informele 

deelnemen, professionele persone, fokusgroepdeelnemers en 'n loodsondersoekgroep. 

- Die informele deelnemen was ouen in die navorser se privaatpraktyk oor 'n lydperk 

van 1998 tot 2002. Hierdie ouers het behoefle aan .'n ouerbegeleidingsprcgram 

onder die navorser se aandag gebring. 

Onderhoude is gevoer met professionele persone ten einde bevestiging te kry van 

die behoefte wat by die informele deelnemers geklentifiseer is. 
- Fokusgroepe is saamgestel vir die doel van formele data-insamding. Daar was 'n 

totaal van drie fokusgroepe en die totale getal deelnemers was 18 wen. 

- In die vierde fase van intervensienavorsing is die programiglyn in 'n loodsondersoek 

getoets. Dtie groepe is saarngestel vanuit 'n plaaslike NG Kerkgemeente. Hiedie 

groepe het bestaan uit rnoeders met kinders in die ldeuterfase. Die groep as geheel 

het bestaan uit 27 moeders. 

4.2.3 Die mectb#ltrumente 

Tydens hierde navorsing is hoofsaaldik geh ik  gemaak van kwaliiewe navondng met die stel 

van 'n kemvraag wat deur die fokusgroepe bespreek is (De Vos. 1998:313) en 

selfsaamgeswkie melyste in die vierde fase van intewensienavorsing. 

4.24 Die navonsinOsproaedure 

% Identitiseer ouen wat aan die insluitingskriteria voldoen. 

% Verkry hul toestemming om by die studie betrek te word. 

> Ontwikkel die kemvraeg vir die fokusgroeponderhoude. 

% Stel die kernmag aan die fokusgroepe. 



b Samel inligting in en ontleed dit volgens Tesch se agt-stap-benadering. 

k Toets die verwerkte inligting met die fokusgmepe. 

9 Stel 'n prototipe saam met die byvoeg van programinhoud. 

b Voer 'n loodsondersoek uit, 

b Ontwikkel die setfopgestelde vraelys ten einde vas te stel of die riglyne, soos 

vervat in die prototipe, voldoende is. 

Etise aspekte wat ter sake was, is vertroulikheii en inge l i i  toestenming. Hierdie etiese 

asp- is hanteer deur die doel van die ondersoek breedwerig aan die dee lnem te 

verduidelik en alle in r ing wat deur hulle weergegee word, as vehulik te hanteer (Strydom, 

2002:65-68). Die manier van data-insameling (d.m.v. fokusgmepe) asook die aard en werking 

van fokusgroepe is vooraf aan elke persoon verduidelik. Elke ouerpaar se toestemming vir 

deelname aan die navorsing is skriffelik bekom. 

In die vierde fase van die intenrensienavorsing (die toepassing van die loodsondersoek) is aan 

die dee lnem van die groepe vetduidelik dat dii deel uitmaak van 'n navorsingsprojek. Elkeen 

se toegtenming tot deelname is wfkry. 

Kwaliatiewe inhoude is ternties ontleed aan die hand van Tesch se benadering vir die 

vetwerking van data (Poggenpoel, 1998:343). nierdie benadering stel agt bmikbare stappe 

voor om tydens datavenrverking in pedagte te hw. 



Vir die doeleindes van hierdie studie, word die konseptualisering van die volgende begrippe 

uiteengesit: riglyne, program, proaktief, begeleiding, ouers, kleuten en 

ouerbegeleWingsprogram. 

Riglyne is "~Mls waarvolgens gehandel moet word" (Labuschagne en Eksteen, 1993:708). 

Riilyne aan die maatskaplike werker word deur middel van navolsing bepaal, kan deur die 

maatskaplike werker gebruik word in die veld, en kan deur verdere navorsing die begins& 

omvat vir 'n moontlike program. 

6.2 Program 

'n Program is volgens die Verklarende en Vertalende Sielkundewoordeboek (1 997:294) '"n plan 

of 'n skedule waarvolgens 'n reeks gebeure hulk gaan afspeel". 

'n Program is "die inhoud van wat vertoon, bespreek, behandel sal word. Opsomming, plan, 

skema van werksaamhede wat gedoen of onderneem moet word" (Labuschagne en Eksteen, 

1993:677). 

"Pmaktief is 'n term wat dui op 'n proses wat die effek van 'n daaropvolgende vewante proses 

be'~nvloed (Die Verldarende en Vertalende Sielkundewoordeboek, 1997:292). 

Die Verklarende Afrikaanse Woordeboek (Labuschagne en Eksteen, 1993:670) omskryf 

proaktief as "dit wat die moontlike gebeure, gevdge in die toekoms in aanmerking neem by 

huidiie beplanning". 

Begelei(ding) dui op verged, saarngaan met, geleide doen (Verklarende Afrikaanse 

Woordeboek, 1993:64). In die ondersoek verwys diit dus na die feit dat die program leiding gee 

en dit vind plaas in die wrm van aanbiadings of lesings. 



Volgens die Vaktaalkomee vir Maatskaplike Werk (199548) word die begrip soos volg 

Omsk$ "Vader of moeder van (1) 'n kind gebore uit of gewettig dew 'n huwelik, (2) 'n buite- 

egtelike kind of (3) 'n aangenome kind." 

Soos wat die huwelikstatus 'n spesifieke publieke identiteit aan die indiiidu verieen, verieen 

ouenkap w k  'n sekere status aan die indiiidu (Louw, 2003:521). Ouem is die versorgen van 

kindem en moat na hulle fisiese sowel as psigiese behoeftes omsien. Ouen dra dus 'n gmot 

verantwoordelikheid ten opsigte van hulle kinden. 

Kleuter dui op 'n kind wat in die kleuterstadium verkeer. Die kleuterstadium is 'n 

ontwikkelingstadium wat ongeveer van twas- tot sesjarige ouderdom strek (Die Verldarende en 

Vertalende Selkundewoordeboek 1997:180). 

In De Vos (1994:9) word ouerbegeleidingsprogram soos volg omskryf.. 'Die geTndiiuali8eede 

betrokkemaking van w e n  en voogde by hulle kinders, dew middel van sistematke en 

konseptueeCgebaseerde program met die oog op die aanbied van kennis en inligting, die kweek 

van 'n kreatiewe ingesteklheid of ouerskapstyl wat pas by die lewensfase waarin die kind 

verkeer." 

Met inagneming van die omsloywings van bogenoemde konsepte kan die titel, 'Riglyne vir 'n 

pmaktiewe begeleidingsprogram vir ouers met kleuters", soos volg omskryf word: 

Die d a a W  van riglyne, waaruit 'n proaktiewe begeleidingsprogram saamgestel kan word vir 

wers met ideuters. So 'n begeleidingsprogram sal damp i-1 wees om aan wets kennis 

en inligting te verskaf rondom die prakti6se aspekte van werskap met inagname van die 

ontwildcelingsfase waarin die kind verkeer. (Vir dle doeleindes van hierdie studie sal dit die 

kleuterstadium wees.) 



6. KEUSE EN STRUKTUUR VAN NAVORSINGSMRSLAG 

Die artikelformaat is gebruik vir die skryf van die navorsingsverslag. Hwfstukke 3 en 4 is 

geskryf volgens die vereistes van een van die valdydskrtfte vir maatskaplike we&, getiteld 

Maatskaplike Werk Navorser-Praktisyn I Social Work Practitioner-Researcher. Vir die 

spesifieke doeleindes ran hierdie navorsingsverslag is egter afgewyk van somrnige vereistes, te 

wete: 

> Daar is van numaring gebruik gemaak. 

% Die navoningwrslag is in een en 'n hake spaskring getik. 

Die navorsingsverslag bestaan uit die volgende hoofstukke: 

HOOFSTUK 1: Algernene inleiding 

HOOFSTUK 2: Navorsingsontwerp en metode 

HOOFSTUK 3: Die kennisbehoeftes ran ouers met kleuters 

HOOFSTUK 4: Pmaktiewe ouerbegeleiding vir ouers met kleuters: programiglyne 

HOOFSTUK 5: Gevolgtrekkings en aanbevelings 



HOOFSTUK 2 

NAVORSINGSONTWERP EN -METODE 

Die navorsingsontwerp en die metode van ondersoek wat benut is tydens die studie, was 

gegrond op die doel om riglyne vir 'n proaktiewe ouerbegeleidingsprogram vir ouen met 

kleuters daar te stel. Vir die doeleindes van hierdie hoofstuk word 'n meer volldige bes-ng 

van die navorsingsonhnrerp en die metode van ondenoek gegee. 

Vir die doeleindes van hierdii studii is gebruik gemaak van intefvensienavoning. 

lntervensienavorsing is toagepaste navorsing en dus gefokudgerig op dm verlayging van 

moontlike oplossings vir praktiese problem, mar  met 'n spesifike intewensidoel. 

lntervensienavorsing bestaan uit ses fases (De Vos, 1998385). Vir die doel van hiirdie studie 

is gebruik gemaak van die wrste vier stappa. Die stappeword vervolgens kortliis bespradc 

In h i ed i  fase word aandag gegee aan die identifisefing van 'n problematiese menslike 

omstandigheid. Daar word w k  bepaal wattw stappe reeds geneem is om die prnbleem op te 

10s en in hoe 'n mate dit suksesvol was. Hierdii proses is belangrik omdat vasgestel moet word 

of daar enige mariete bestaan vir verdere toetrede of ontwikkeling. Die fase bestaan uit die 

volgende stappe: 

Die identifwna en betrek van W i n k  Die populasie waar die bepaalde 

probleem veral workom, word gevdentifwer en in sarnewerking met die 

populasie word bepaalde doelwitte vir intecvansie bepaal. 



Die navorser het vanuit haar privaatpraktyk se khtelading ouers geldetiiseer wat 

ouerbegeleiding nodg gehad hat. Van hierdie wers het ook spesifiek gem vir 

ouetbegeleiding. Ouerbegeleiding het aanvanklik op 'n indiiiduele afspraakbasis plaasgevind. 

Namate dii duidelik geword het dat daar ba'e belangstelling is na die ouerbegeleiding, is daar 

besluit om spesifiek aandag te gee aan die identifisering van behoeffes vir 'n 

ouerbegeleidingsprogram vir ouers met kleuters. In gesprekke met ander persone in 

hulpverleningsprofass'i, was dit ook duidalik dat daar 'n behoefte na 'n meer proaktiewe 

ouerbegeleidingsprogram bestaan. Dit het daartoe aanlaiding gegee dat die navorser begin 

ondersoek instel het na bestaande programme vir wers. 

Die verkrvaina van toeaana en sarnewerkinq. Wr suksesvolle intervensie is dii 

belangrik dat die samewerking van die populasie wat as teikensisteem 

geidetiiseer is, verkry word. 

Ouen met kleuters - vanuit die privaatpraktyk, asook pmfesiinele persone (4 maatskaplike 

werkers, 2 sielkundiges, leraar van die plaaslike gemeente se gesinskommissie en 'n 

kleuterskwlondenvyseres) is genader. Hulle toestenxning is verkty vir deelnam aan die 

ondersoek met die oog op insameling van inligting ten einde 'n riglyn vir 'n 

ouerbegeleidingsprogram vir ouers met kleuters saam te stel. 

Die identifisering van problemalbahoeftes in die aemaenskap. In samewerlcing 

met die geidentifiseerde populasie word bepaalde problem en behoefm 

geldantifiseer. Die navorser moet in hierdie proses versigt'g waas om nie haar 

eie of eksteme sienings af te dwing nie. 

Met die *identiiseerde populasie is 3 fokusgroepe saamgestel, in totaal het die fokusgroepe 

uit 18 ouers bestaan. Die doel van dm fokusgroepe was om vas te stel wat ouen as kennis- en 

leerb8hoefm identiflseer ten opsigte van hul werskapsvaardighede. met spesifieke fobs op 

die kleuter. 

Die analise van die aeidentif~seerde wobleme/behoeftes. Nadat die betrokke 

behoefte of problem geidentifiseer is, moet dii geanaliseer word. Dii kan 

gedoen word deur vrae te stel soos: Wr wie is dii 'n problem? Wle moet die 



probleem oplos? 

Die inligting wat deur die fokusgroepe en gesprekke ingesamel is, is orttleed volgens Tesch se 

agt-stapbenadering (Poggenpael. 1998:343). 

Die samestellim van doelstellinas en dodwitte. Die stap fokus op die 

samestelling van doelstellings en doelwitte. Di is nodig om struktuur te verskaf 

aan die beplanning van dl8 projek en dii stel ook duidelik wat met die intervensie 

beoog word (De Vos. 1998:386389). 

Na die analise van die pmblemehehoeftes, sow deur die fokusgroepe weergegee, is doelwitte 

en doelstellings saamgestel ten einde die nodige struktuur te verskaf aan die beplanning van 

die pmjek. 

2.2 Me Insameling van inligtlng en sin- 

Die tweede fase van intervensienavoning fokus op die insameling van inligting. Dit moet 

dupl i ing  uitskakel en bepaal wat ander reeds in die verband gedoen het (De Vos, 1998:390). 

Die stappe in hierdii fase is die volgende: 

Gebruik bestaande inlktinasbronne. Daar word van databasisse gebruik 

gemaak vir die afhandeling van 'n liratuurstudie rakende die gerdentifiseerde 

probleemlbehoefte. 

In hierdii fase is aandag gegee aan bestaande lieratuur. Die ielgende databasisse is 

geraadpleeg: Nexus (RON), RSAT, Social Work Abstracts en FerdiKat. 

Die bestuderina van natuurlike voorbeelde. Dit behels die observasie van hoe 

die populasie gepoog het om die pcobleetnbhoefte te hanteer. Onderhoude 

kan byvoorbeeld gevoer word met k l i i e  of kennets wat insig kan b i d  op die 

wyse waarop die prob!eem hanteer rnoet word. 

Die gevallelading van die navorser se ptivaatpraktyk was as p r i M  bron gebmik. Ouers wat 

gerdentiiseer is, is genader en fokusgroepe is gehou. Ondemoude is ook met ander 

profassionele persone, ervare met ouers en Muten, gevoer en het ingesluit: 

12 



- Ds. Johan De Wet, leraar van Moreletapark NG-gemeente, Pretoria en voorritter van 

die Gesinskommssie. 
- Me. L Greeff, Opvoedkundiie Siilkundige, Privaatpraktyk, Pretoria. 
- Me. E Botes, Opvoedkundige Sielkundige, Privaatpraktyk, Pretoria. 
- Me. R van der Metwe, Maatskaplike Werker, Privaatpraktyk, Pretoria. 
- Me. H van Emmenis, Maatskaplike Werker, CWR, Pretoria. 
- Me. A Viljoen, Maatskaplike Werker, Privaatpraktyk, Pretoria. 
- Me. E Burden, Maatskaplike Werker, Privaatpraktyk, Pretoria. 
- Me. A Horn, Kleuterskoolonderwyseres, Pretoria. 

ldentifiseer funksionele elemente van suksesvdle modelle. Nadat inligting 

ingesamel is, kan die kenmerke van sukseswlle en onsuksewolle programme 

geanaliseer word. Potensieel b ~ i k b a ~  intervensk4emente word so 

geydentifiseer (De Vos, 1998:389-392). 

Vir die doel van hierdii studie is veral gekyk na drie bestaande ouerbegelddingsprogramme. 

Daar is veral gekyk na oorvleueling van inliiing, b~ikbare inligting en nuwe inliiting soos deur 

fokusgroepe geTdent i i .  Die volgende drie programme is vir anal i i  geselekteer. 
- PET (Doeltreffende ouetskap) -Thomas Gordon (1975). 
- POSPAR ('n P o s i t i i  Ouetskap Program) - Nel, Marais en Simpson (200). 
- STEP (Systematic Training for Effective Parenting) - Dinkmeyer en McKay (1976). 

Gedurende die ontwerpfase word 'n uiteensetting gegee van hoe te werk gegaan is om 'n "nuwe 

maatskaplike tegnologie" te ontwerp. Die ontwerpfase bestaan volgens De Vos (1998:392-394) 

uit die volgende stappe: 

Die ontwikkelim van 'n observasiesisteem. Wanneer die fokus van verandering 

geTdentiliseer is, is di belangrik om byvoorbeekl gedrag wat verander rnoet 

word, so te definieer dat dii waaqeneem kan word. Dit behels verder ook om 'n 

wyse te ontwerp waardeur gabeure waaqenwm, die omvang van die pmbleem 

en die effek van intervensie bepaal kan word. H'irdi stap is belangrik vir die 

loodsondarsoak en is verbonde aan die pmses van ontwerp en i n tem ie .  Dit 



dim as terugvoersisteem om wrige inte~ensie te verfyn. So 'n 

observasiesisteem bestaan uit die wlgende drie dele: 

die definiering van gedrag of produkte in operasionele terme, 
- die verskaffing van ~orbeelde van gedrag of produkte om die 

ident'fisering van dit wat verander moet word, te vergernaklik, en 
- die opstel van die wyse waarop verlangde gedrag aangeteken moet 

word (Rothman & Thomas, 199435). 

In hierdie fase is aandag gegee aan die ontwerp van riglyne vir 'n ouerbegeleidingsprograrn. 

Na die aanvanklike ontwerp is die programriglyne aan die wrspmnklike fokusgroepe 

voorgehou vir terugvoer. Die programriglyne is aan die hand van dim tenrgvoer verder vetfyn. 

Die spesifisenm van die prosedure elemente van die intenrensie. 

Die prosedure kan bestaan uit onder meer o~ngsverandenngstrategie(! of 

die verandering van 'n bepaalde beleld. 

In die geval van hierdii studle is die spesmeke uitgangspunte van die program, asook die ternas 

wat dit rnoet insluit. vasgestel. 

Die vrod ontwikkeling en die loodsondersoekfase behels die ontwikkeling van 'n prototipe (of 

voorbpige) intelvensie deur die uitvoeting van 'n loodsondersoek, en bestaan uit die volgende 

stappe (De Vos. 1998:395396): 

Die onMkkelina van 'n wototi~e vir vwrlo~iae intenrensie. Hierdie stap behels 

die ontwikkeling van 'n prototipe. Terugvoer word gebruik om die prototipe te 

Nadat die fokusgroepe die programiglyne goedgekeur het, is die ontwikkeling van die prototipe 

vwrtgesit. 'n Liatuurkontrde is ondemeem en programnhoud is tot die programiglyne 

toegevoeg. 

Die uihroerina van 'n loodsondersoek. Tydens die loodsondersoek word die 



effektiwiteii van intewensie bepaal aswk waar veranderings aangebring moet 

word. 

Dtie groepe vanuit 'n NGgemeente in Pretoria, is saamgestel. Die 

konsepouerbegeleidingsprogram is aan die hand van die programriglyne aan hierdie drie 

groepe aangebii. Die doel daarvan was om vas te stel of die aanvanklik gefdentiisede 

riglyne voldoende voorsien in die kennis- en laerbehoeftes van ouers met kleuters. Die 

effeMiwiteii van die programiglyne is d w  getoets. 

Die toepassins van die intervensiekriteria OD die vwrlo~iae intervensiekonsw. 

Hierdie stap behels die vasstelling van kriteria waarteen die intervensie 

ma lueer  sal word, asook die evaluering self. Mien die resultaat van die 

evaluering negatief is, is hemntwerp aangewese. 

Die evaluering wat vir die programriglyne vasgestal is, is in twee stelle vraelyste vetvat (Bylae A 

en B). Na elke aanbieding het elke lid van die g m p  'n eenvoudii evaluerings vraelys (Bylae 

A) ingevul. H ' i i e  deurlopende evaluering is gebruik om veranderinge aan te bring soos nodii. 

Die tweede evaluering is nB voltooiing van die totale program oor 14 sessies gedoen deur 

middei van 'n tweede evalueringsvorm (Bylae B). Die doel met di i  evalueringarorm was om 

vas te stel of die tiglyne, soas vervat in die programriglyne, in ouers met kleuters se leer- en 

kennisbehoeftes vwrsien. Sodoende kon bepaal word of die konsepprogram herontwerp 

benodig of geskik is vir verdere ontwikkeling en toetsing. 

Venalgens word die verlwp van die navorsing toegelii met verwysing na die literatuurstudie, 

deelnemen, datainsameling, data-analbe en f&se opset. 

'n Literatuurstudie is voortdurend gedurende die ondarsoek uitgevoer. Daar is tydens die 

literatuurstudi veral gefokus op die algemene behoef&es van ouets met kinders. Ook is daar 

gekyk na l i u u r  met -eke verwysing na p r o a k t i i  ouerbageleiding. Daar is verder 

gefokus op bestaande werbegeleidingspmgramme, naamlik, PET, POSPAR en STEP. Bronne 



wat vanuit 'n Christelike perspektief geskryf is, is ook in hierdie studie ingasluit. 

Na die voltooiing van die data-analise, is w k  'n literatuurkontrole ondemeem om die tevindinge 

in hierdie ondersoek te bevestig, unieke bevindinge te identifiseer en bevindinge wat nie in 

hierdie ondersoek na vore gekom het nie, uit te lig. 

3.2 Deelmmers 

Sedert 1998 het die navorser in haar privaatpraklyk te doen met o w n  wat problame en 

tehoeffes rakende hul ouerskap ervaar. Tydens hierdie sessies het dii duidelik geMyk dat 

wers ervaar dat hulk nie w r  genoeg kennis beskik vir hul taak as ouars nie. Hiirdie 

gesprekke wat die navorsing vwrafgegaan het, word as informele deelname beskou en vom 

deel van die eerste fase van intetvensienavorsing. In die fase van probleemanalise en 

projekbeplanning word die populasie waar die bepaalde proMeem vwrkom, geTdentiiseer en 

hulle samewerk'~ng word verlay. 

Na aanleiding van die meer informele gesprekke is besluit om 'n formele navorsingstudie te 

ondemeem. Vir die doel van die navoningstudie, is daar vanuit die praklyk se gevallelading 

ouers ge'Mentifseer wat aan die krkeria vir hierdie studii voldoen. 

Vir die doeleindes van h i i i  studie was die insluitingskriteria vir dealname soos volg: 

Afiikaanssprekende, middel- tot hoOldaswars, 

Ouers (die moeder of vader of beide ouers) met kinders in die khtetfase, 2 8  jaar, kinders 

sonder spegiale behoeftes of persone wat vanuit 'n professionele hoedanigheid by kinders 

in die ldeutarfase betmkke is. 

Vanuit himrdle gerdentifiseen3e deelnemets is drie fokusgmepe gevom. Die keuse vir 

fokusgroepdeelnerners word grootliks bepaal deur die doel van die studie. Die navorser moet 

vra: "Wat wil ek weat?", "Watter kennis is die belangrikste?". 'We sou die in l ing  die beste kan 

verskaf?", "Vir wie is die inliiing bedoel?", "Hoe sal dim navorser te werk gaan om hierdie 

persone op te spoor?" Fokusgmepe word gehou met die doe4 om spesfieke inligting van 'n 

duidelik g e T d e n t i i e  groep individue te bekom (De Vos, 1998:317). Brotherson (19941 10) 

noem in hiirdii verband: 'The researcher will make use of the purpose sawling method, 

whereby inforrnatiich participants with both depth and breadth of expdence and who share 



commonalities will be identified." 

In totaal was daar 18 respondente, waarvan 6 manlik en 12 mulik was. Vier van die 

respondente was in die ouderdomsgroep 40-49 en veertien in die groep 30-39. Al die 

respondente was getroud (eerste huwelike) en daar was vier egpare teenwoodig. 

Die vier respondente in die ouderdomsgroep 40-49 se kinders velkeer nie in die kleuterfase nie. 

Hulle was deel van die fokusgroepe as persone wat met kinders in die kleuterfase werksaarn 

was. Een is 'n speelgmeponderwyseres, een 'n opvoedkundige sielkundige en die ander twee 

is rnaatskaplike werken met privaatpraktyke. 

LNe veertien mspondente in die ouderdomsgroep 30-39 het alrnal kinden in die Meuterfase en 

het gemddeld twee kinden per gesin. Van hierdie veertien raspondente is slags twee nie 

buitenshuis wwksaam nie. Al veertien hat nagraadse opleiding voltooi. 

Toegang tot genoemde deelnemen is verkry vanuit dle navorser se privaatpraktyk, kontak met 

ander professimele psrsone wat 'n belang sou M by die studie, en bestaande 

ouerleidingsgroepe vanuit die navorser se praktyk. Elke rnoontlike groepslii so- gevdentifkeer 

deur die navorser, is persoonlik genader. Die aard en doel van die fokusgmep is verduidelik en 

die waarde wat die persoon tot dm studie kan toevoeg, is uitgelii. Die verloop, tydsduur en 

metodes is verduidelik sodat daar geen onsekerheid by die potensM8 groepslii kon bsstaan 

oor wat van homaar vetwag sou word nie (De Vos, 1998:318). Elke potensii groepsli kon 

dan self besluit of hylsy op die vasgestekle datum sou opdaag ten einde deel te votm van die 

fokusgroep. 

In die tweede fase van intervensienavoning is die bestudering van natuurlike voorbeakle 'n 

belangrike aspek. Vir di6 doel is daar gesprekke met agt professionele persone gevoer soos 

g e m  by punt 2.2. 

Vir die uitvoering van die vier* fase van intewensienavorsing, naamlik die Mae(! ontwikkeling 

van 'n prototipe en die uitvoering van 'n loodsondersoek, is daar binne die gemeente in Pretoria. 

drie groepe saamgestel wat aan die genoemde lcriteria voldoen het. Hierdie deelnemers het oor 

'n tydperk van 14 weke gmepseasies bygewoon. Die konsepprogram is in hierdie tydperk vir 

di i  groepe aangebied. Na afloop van die 14 weke is 'n evaluering gedoen om die eWdw&d . .  . 



van die riglyne vas te stel ten einde te bepaal of die programontwikkeling en evaluering kan 

voortgaan en of herontwerp nodig is. 

Tydens hierdie navorsing is hoofsaaktik geh ik  gemaak van kwalltatiewe data- 

insamelingmetodes 

Kwaliiatiewe data is ingesamel oor 'n tydperk van vier jaar (1998 - 2002). Aanvanldike data- 

insameling het geskied deur middel van onderhoude met kliente binne die privaatpraktyk asook 

met ander pmfessionek persone. Himrdie data is later geverifieer en venyk dew middel van 

f0kusgroepe. 

Krueger (1994:34-35) beskryf ses voordele van fokusgroepe, naamlik: 

- Dit is 'n sosiaaCgeoriOnteerde navorsingsprosedure. Dit plaas mense in 'n 

natuurlike, 'regta-lewe'-situasie. Dit vind dm in 'n meer natuurlike o~ngewing plaas. 

- Die formaat van fokusgroeponderhwde stel die fasilirder in staat om in meer 

diepte te ondenoek. Na aanleiiing van inliiing wat groepslede bied, kan die 

fasil irder verdere vrae stel ten einde die ~evoel en dringendheii van die lede vas 

te stel. 

- Fokusgroeponderhoude het 'n h& sigbare geldigheid. Resultate word nie in 

m i l i ke  formate en statistieke weergegee nie en is dus maldiker vir die populasie 

om te verstaan. 

- Die h w  van fokusgroepe is meer koste-effektiaf. 

Fokusgroepe verskaf vinnige resultate, veral wat betref die insameling van inligting 

rakende manse se gedrag en hul houding w r  'n bepaalde onderwerp of situasie. 

- Fokusgroepe stel die navorser in staat om 'n groter steelqxoei te doen sonder 'n 

dramatiese vemoging in koste en tyd. 

Wr die doaleindes van hierdie studie was bogenoamle voordek, tesame met die gebruik van 
dim intervensiemodel, beskou as 'n geskiMe metode om data in te samel. 

Fokusgroepe is 'n beplande gesprek met die doel om persepsies ten opsigte van 'n spesifieke 
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ondetwerp van belang te Mom, in 'n permissiewe, nisbedreigende groepsgeyxek. Krueger 
(1 994: 10) vetwys na die waarde van fokusgroepe soos volg: The focus group interview works 

because it taps into human tendencies. Attitudes and perceptions relating to concepts, 

products, services or programs are developed in par! by interaction with other people." 

Fokusgroepgesprekke, as manier om data te bekom, het ten doel die doalbewuste 

gesprekvoering oor 'n spesifieke onderwerp of ondefwerpe wat plaasvind binrm gmpwerband 

met ind i iue met 'n soortgelyke agtergmnd en gesamentlike belangstelling in die ondefwerp 

(Breakwell, Harnmond & Fife-Schaw, 1995:276). 

In hierdie studie is daar op die vdgende wyse te werk gegaan ten einde data deur fokusgroepe 

te bekom: 

Die groepe is saamgestel uit persona wat 'n gesamentlike belang in die ondetwerp het, m a r  

wat mekaar nie floodwendig ken nie. Daar was drie groepe. E l k  groep het uit 6 groepslede 

bestaan. Braakwell et al. (1995:280) noem dat fokusgroepe saamgestel kan word uit 6 - 10 

groepslede. Die voolwaardes met betrekking tot die gmotte van die gmep is dat die groep kUn 

genoeg moet wees sodat elkeen gelemtheid kan kry om opinies en menings te lii, mar  w k  

groot genoeg om d i i i t e ' i  rondom 'n ondetwerp te wrseker. 

- W a r m  vind plPos in 'n meks 

Daar is drie verskillende, eenmalii groepe gehou, elke gmep bestaan uit nuwe groepslede. 

Krueger (1994:17) wys daarop dat verskillende groepe nodig is ten einde pattone en neigings 

waar te neem. Moontlike problem soos 'n stil gmep of 'n groep met 'n dominante groepslid, 

wat in b e i i  gevalk die ureergee van inl i ing kan belerrmer, word so ondeivang. 

Ten einde 'n riglyn vir 'n werbegeleiiingsprogram daar te stel, moes vasgestel word watter 

kennisbehoefbs wets het. Die navorser het dit nodig geag om vas te stel wat dim respondente 

se belewenisse, houdings, persepsies en opinies binne hulk eie maring van ouerskap was. 
Sodoende kon vasgestel word wat die tipiese aspekte s w  wees wat hulk in 'n proaktlewe 

ouerbegeleidingsprogram sou wou den. 



Krueger (19941 9) meld in hierdie verband dat fokusgmepe 'n meer natuurlike omgewing skep 

waarbinne inligting bekom kan word aangesien gmepslede mekaar bevnvloed. 'n Dinamiese 

gesprek kan dus daaruit voortvloei. 

De Vos (1998:315) noem dat fokusgroepe presies doen wat dii sB: dZ fokus. Vir die doel van 

hiardi studie is gebruik gernaak van 'n enkele kemvraag, naamlik: 'As u as ouer die ideale 

proaktiewe ouerbegele'iingsprogram kon saamstel vir ouers met ldeuters van 2-6 jaar, watter 

onderwerpe of inligting sou u in so 'n program wou slen?" 

Die kemwaag is met die aanvang van elke gmep eerstens skriffelik aan die fokusgroepe gegee, 

sodat elke gmepslii sy ind~duele gedagtes, opinies en persepsies kan neerskryf. VervoQens 

is 'n gesamentlike gesprek gevoer, wat deur die navorser gefasiliteer is. Die k e m m g  is 

weereens gestel, m a r  die keer binne groepsverband en die groepslede rnoas hul inliing aan 

die gmep stel, waarvolgens die navorser di op 'n blaaibord geskryf het. Vanuit die inligting wat 

die gmepslede genoem het, het gespdke ontstaan. Die groepslede se emosie, opinies en 
persepsies het duidelik na wre gekom. 

Die rede vir dii werkswyse was WeMei. Eerstens wou die navorser vemoad dat sekere 

groepslede as gevdg van rades soos skaamheii en onsekemeii nie 'n bydrae sou lewer nie. 

Die kemmag wat elke lid sktiftelik ingevul hat, is na die sessie qgeneem om te kontroleer of 

al die inligting we1 weergee is in groepsvarband. Tweedens is die kemwaag binne die 

fokusgroep hanker sodat die navorser die inliing kan k l a r i f i ,  indien nod@. Ook is die 

emosie en dringendheid agter elke stukkie inligting waameembaar vir die navorser. 

Deelnemers in fokusgroape hoef nie konsensus te bareik oor 'n bespreldng nie. Die Idem is 

eerder om so veel as moontlik inligting te bekom oor wat elke deelnemer ervaar of voel oor 'n 

bepaalde onderwerp (De Vm, 1998:315). 

In die vierde fase van intervensienavorsing. ~ a m l i k  "m& ontwikkeling en loodsondersoek", is 

'n prototipe saalngestel en getoets. In hierdie fase was data-insameling gemik op uittoetsing en 

evaluering. Vir die doel h h n  is 3 gmepe saamgestel wat oor 'n pericde van 14 weke 'n 

program, gebaseer op die prototipe, deurloop het. Na afloop van elke sessie is 'n eenwudige 

evalueringsvorm ingevul. Aan die einde van die 14 w e b  is 'n volledige evaluering deur die 

groepslede ingevul ten einde hulle belewenis van dim effektimliteit van die riglyn vas te stel en 



hulle aanbevelings ter verbetering van die program te bekom. Hierdie datainsameling was 

kwalitatief sowel as kwantitatief van aard. 

Die fokusgroepe het by die kantoor van die navorser se privaatpraktyk plaasgevind. Die lokaal 

was maklik toeganldik vir rneeste van die deelnemen, ruimte was voldoende en die opsel was 

vry van eksteme steurnisse (De Vos, 1998:318). 

Die groepe wat gehou was ten einde die vie& fase van intervensienavorsing uit te vow, was 

by die plaaslike gemeente. Die lokaal was van die nodige hulpmiddels vwnien, was ruim 

genoeg en toeganklik vir die deelnemers. 

3.5 Dataanatise 

Vir die verwerking van die data sws verkty vanuit die fokusgroepe is gebruik gemaak van 

Tesch se agt-stapbenadering (Poggenpoel, 1998:343). Die navorser het eerstens al die 

inligting wat op die blaaibord geskryf is (soos verkty van die fokusgroep) neergeslayf. 

Vemlgens is die vorms deurgelees wat deur groepslede indiiidueel ingevul is. Daar is 

spesifiek gekyk of alles wat op die vonns is, we1 w k  op die Maaibord was. Daar was we1 

inligting wat nie deur groepslede in die fokusgroep dewgegee is nie. Hierdie inligting is wk  

neergeskryf. 

Nadat al die inligting, soos verkty vanuit die fokusgroepe, neergeslayf is, het dim navorser dii 

weer deurgegaan met die vraag 'waaroor gaan dii binne die konteks van die studie?". 

Kemgedagtes is vervdgens neergeskryf. Hierdie kemgedagtes is in kolomme gaplaas. Daarna 

is al die inligting onder die kemgedagtes gegmepeer. Daar is gebruik gemaak van 'n 

medekodeerder. In die geval van hierdie studie. is die medekodeting deur die betrokke 

studiekier, Me. E Ryke, gedoen. M die onafhanldike kodering , is 'n konsensusgesprek gevoer 

tussen die navorser en die medekodeerder. So is die betmubaameid van die bevindinge 

vefhoog. Dit stel dim navorser in staat om die data-analise verder te verfyn (De Vos, 1998:345). 

Vanuit hierdie kategoriei2 is 'n raarnwerk vir 'n konsepouerbagaleiiingsprog~rn saamgestel. 

Hierdie raamwerk is uitgeskryf en aan die fokusgroepe vwrgel8. Die fokusgroepe moes die 

raamwerk bestudeer en aanbevelings m k .  Hulk kon w k  vrae wa ter wille van klarifisering. 
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Terugvoer wat sodoende ontvang is, is gebruik om die raamwerk verder te verfyn 

Daama is die programriglyne in 'n konsepprogram omskep deur die toevoeging van 

programinhoud. Hierdie program is aangebied as 'n prototipe aan 3 groepe. Hirdie 

groepslede het program nB aanbieding geWalueer en aanbevelings gemaak met die w g  op 

verdere verfyning. 

4. MRTRWENSWAARDIGHEID (GELDIGHEID EN BETROUBMRHEID) 

The nub of qualitative research - and its claim to validity - lies in the intense involvement 

between researcher and subject. Because the moderator can challenge and probe for the most 

truthful responses, supporters claim, qualitative research can yield a more in-depth analysis 

than that produced by formal quantitative methods (Manampoiski, soas aangehaal in Krueger, 

199421). 

Lincoln en Guba (1985:Z-296) vacwys na vier strategiee) om betroubaaheid in kwaliiewe 

navorsing te bewstii, naamlik: 

- Gelwfwaardiaheii 

Gelwfwaardiiheii dui op hoe akkuraat dim verskynsel geidentifisesr en beskryf is. In 

hierdie navorsing is gelwfwaadiheid verhoog deurdat die n a v m  w r  'n tydperk 

intensief by die ondersoekproMeem betmkke was. Die bevindinge van die ondersoek 

word gemeet deur middel van 'n literatuurkontrole, rnonitering deur kundiges en ander 

fokusgroapdeelnemen en die medekodering van die data. 

- Oordraaabaarheid 

In k w a l i  navorsing is dit die navorser se verantwoordalikheii om die 

navorsingyxoses wat gevolg is so dig moontlik te beskryf. Die omvattende kskqdng 

van dim navorsingproses wat in die uitvoering daanran gevdg is, maak die 

wrdraagbaarheid van die navorsing in ander kontekste moontlik. 

- Betrwbaarheii 

Betroubaarheid word verseker deurdat die argumentasielyn en -proses logies en 



volgbaar is. Deur die digte besktywing van die navoningsproses word verseker dat 

dieselfde resultate verkry sal word indien 'n ander navorser die studie in dieselfde 

konteks sou herhaal. 

- Aanneemlilrheid 

Dit is die gebruikmaking van 'n ander persoon of instansie om dim data onamanklik te 

evalueer. In die geval van hierdie studii is gebruik gemaak van 'n onafhanldike 

kodeerder om die data te ontleed. Daama is terugvoer vanuit die fokusgroepe gem en 

gesprekvoering met ander ptufessionele persone het plaasgevind ten einde konsensus 

te bereik. 

Bevestiging van resultate soos verkty deur die data-analise, is 'n belangrike element in die 

versekering van die betroubaarheii en geldighei van kwalitiewe flavorsing (De Vos, 

1998:352). 

6. ETIESE ASPEKTE 

Enige navorsef behoort 'n suiwer perspaktief te hB ten opsigte van eerlike, openlike en akkurate 

navorsing. Suiwer etiese riglyne vir navorsing beskerm die kliint sowel as die maatskaplike 

werker en gee rigting aan die data wat ingesamel word (Grinnell, 1988:65). De potensi* 

emosionele skade wat aan proefpersone aangerig kan word, die tekort aan ingeliie 

toastemming, rnislelding van pmefpersone en skending van plivaatheid, word as vier areas 

geldentifiseer wat met menslike proefpersone en e t i i  begins& in verband gebring kan word 

(Singleton et al.. 1988:445457). 

Met inagname van bogenoemde is in hierdii navorsing soos vdg gehandel ten einde atiese 

kwessies in ag te neetn: 

Die navorser is daartoe verbind om met 'n suiwer perspeldief akkutate navorsing 

daar te stel. 

. D i  navorsingsprosedures is so akkuraat rnoontlik uitgevoer ten einde geldigheid en 

betroubaarheid van die studie te verseker. 

- Respondente is breedvoerig ingelii omtrent die navorsingsprosee, wat die doel 



daa~an is en wat hulk deelname behels. 

Die manier van datainsameling (dew middel van fokusgroepe) asook die aard en 

werkng van fokusgroepe is vooraf aan elke respondent verduidelik. 

Die fokusgroepgesprek is professioneel gefasiliteer ten einde te verseker dat elke 

groepslid geleentheid sou kry om deel te neem en uiting te gee aan syhaar 

gevoelens en menings. 

- Die resultate is akkuraat en so objektief moontlik gerapporteer 

In h id ie  hoofstuk is aandag gegee aan die navorsingsontwerp en die metode van ondenoek 

wat benut is ten einde riglyne daar te stel vir 'n ouerbegeleidingsprogram vir ouers met kleuters. 

In die hoofstuk is meer volledg verslag gedoen oor die vier fases van intervensienavorsing wat 

in hierdie studie gevolg is. In die ontwikkeling van 'n nuwe produk of tegnologie is ses fases 

onderskei in intefvensienavorsing. Slegs die eerste vier fases (te wete, problsemanalii en 

projekbeplanning, die insameling van inllgting en sintese, die ontwerp en die met2 ontwikkeling 

en loodsondersoek) vonn deel van hierdie studie. 

Daar is ook aandag gegee aan die gebruik van fokusgroepe as 'n metode om data in te samel. 

Die wyse hoe diit geimplementeer is, is besktyf. V d e r  in die hoofstuk is die betroubaarheid en 

geldigheid van die kwal i tat i i  studie bespreek, asook die etiese a s m e  verbonde aan die 

studii. 

Vervolgens word aandag geskenk aan die analise van ouers se leerbehoeftes rakende kleuters 

se gedrag en die insameling van data (fase 1 en 2 van die intervensienavmingsproses). In 

Hoofstuk 4 word vetslag gedoen oor fase 3 en 4, naamlik die ontwerp, met2 ontwikkeling van 

en loodsondarsoek na die konsepouebgeleidings- program. 



HOOFSTUK 3 

A Grobbelaar en E.H. Ryke 

KENNIS- EN LEERBEHOEFTES VAN OUERS MET KLEUTERS 

A Grobbelaar is 'n maestsrsgraadstudent aan die PU vir CHO en E.H. Ryke 'n dosent aan 

dieselfde Univershii 

ABSTRACT 

Knowledge and insight mgamUng the child and hi-r patticular davelapmental phase 

improve the prospects of a succe&UI parent-chIld relationship. This is consi&md to be 

a proactive a p p m h  to parrnthwd Proactive panurts anticipete behaviwr and seek 

ways and means to satisfy their childmn's needs in an appmpn'ete mnnar. Parents are, 

however, often ignorent or confused regarding their children's behavlour. They may thus 

express the need ibr k n o w l m  from a perspeciive that can be reconciled with their 

patticular view of reellty. This article reports on an invesiigab'on into the know/- 

needs of parents wmth todMers Applied miarch was m e n  by means of the first 

Rwr sieps of intewwflon research. Data cdleclion took place throylh focus gwrp 

intetviews Data were analysed by means ofdescriptjve analysis as described by Tesch. 

The ptinclples and tvpics idenwid as a result of the analysis are dscussed and 

rec-ti- are mda  for the desis, of a proactive patwt guldance ptugmmne for 

p a ~ w i l h t o & n e r s  

Daar bestaan weinig twyfel oor die stelling dat di moeiiik is om 'n hnd op te Med. Aangesien 

niemand volmaak is nie, is dit natuurlik en te velstane dat die ouer (opvoeder) w k  foute maak. 

Daar word gefouteer 6f op gmnd van onversldliieid 6f op gmnd van onkunde. Die ouer 

(opvoader) moet dus deurentyd daarna streef om meer van sy kind en d i i  se opvoeding te wete 

te kom, en om 'n beter ouer (opvoeder) te word. Vwrkoming is irrmers beter as genesing 

(Pretorius & Le Rwx, 1998:387). 

Die navorser se praktykervaring bevestig die stelling van onkunde as 'n realiieit vir ouers. 

fulenige ouers se rehem is: "as ek maw geweat h&, "as ons net 'n handboek gehad her, 'hoe 

moes ek dii alles geweet het?". Richardson (200032) som dii op: W e  train pilots to fly planes. 

We train dentists to fill teeth. But who trains parents to raise children?" 



'n Verdere behoefte wat meetmale deur ouers geopper word, is die behoefte aan 'n 

ouerbegeleidingspmgram vanuit 'n Christelike perspektief. Die rede daa~00r Myk te wees dat 

ouerbegeleidingsprogramme wat in die omgang beskikbaar is, nie vanufi hiirdii perspektief 

werk nie en dus deur ouers bevraagteken word 6f hulk vetwar. In die huidige realiteit van 

(onder andere) die veranderde godsdiensbeleid in skole, kom Christenouen onder 'n gmter 

besef van hul verantwwrdelikheid wat batref die geestelike opvoeding van hulle kinders. 

Pretorius en Le Roux (1998:387) maak die stalling dat opvoedingsfoute toegeskryf kan word 

aan die feit dat die opvoeder ontoereikend rekening hou met die volgende: 
- die prir&re behoeftes van die kind, en 

die natuurlike p s i g i i l i k e  ontwikkelingsvlak van die kind. 

Campbell (2000:5,12) is van mening dat ouers wat voorafkennis en -begrip van die kind en sy 

stadia van ontwikkeling het, meer in staat is om 'n positiewe verhouding met die kind te von. 

Die toepassing van Morafkennis om jou kind se gedrag te verstaan en daamp te reageer, word 

as 'n proaMiewe benadering beskou. Pmaktiewe ouen antiiipeer gedrag en soak maniere om 

aan die behoeftes van die kind te voldoen. 

Die m a g  wat ontstaan is dus: waiter tip kennis sal ouers in s t a t  stel om proaMi tot 

ouerskap te kan toehe? Wr die doeleindes van hierdie artikel word daar gefohs op die 

navorsingsproses wat gevolg is om die kennisbehoeftes van ouers met kleuters vas te stel. 

Die doeistelling van hiirdie studii was om vas te stel wat die kennisbehoeftes van ouen met 

kleuters is, ten einde 'n riglyn vir 'n ouerbegeleidingsprogram daar te stel. Ten einde dib doel te 

bereik. is intervensienavorsing (De Vos,1998:11) ondemeem. In h i e  artikel sal daar prim& 

verslag gedoen word oor die resultate van stap em (probleemanalise en pmjekbeplanning) en 

twee (die insamding van inliing en sintese) van die intervensienavorsing. 

Tydens die probleemanalise en projekbeplanning is onderhoude gevoer met idiinte binne die 

navorser se privaatpraktyk, met ander professimnele persone (soos die leraar van die plaaslike 

gemeente) en ook met kollegas (maatskaplike werkers en sielkundiges) binne privaatpraktyk. 

Herdie onderhoude het tussen Junk 2002 en November 2002 plaasgevind. Die onderhoude 

was aanvanklik informeel en ongestruldureerd en het die behoefte aan 'n 

ouebgekidingsprogam bevestig. Latere onderhoude was vir verifiCking van bevindinge 

tydens die formele ondersoek. 



Fokusgroepe (De Vos, 1998:316) is in hierdie studie gebruik vir d i i  formale insameling van 

data. Die keuse vir deelnemers aan die fokusgroepe is bepaal dew die doel van die studie. 

Die insluitingskriteria vir deelname was: 

Afrikaanssprekende middd- tot h&ldasoum 

Ouers (die moeder of vader of bide ouers) met kindm in die ideutetfase, 2-6 jaar, kinden 

sonder spesiale behoaes of persone wat vanuit 'n professionele hoedanigheii by kinders in 

die ldeuterfase betrokke is. 

In totaal was daar 18 deelnemen, waarvan 6 manlik en 12 vroulik was. Vier van die 

deelnemers was in die ouderdomsgroep 4049 en veertien in die gmep 30-39. Al die 

respondente was getroud (eerste huwelike) en daar was vier egpare teenwoordig. Die vier 

respondente wat in die ouderdomsgroep 4049 geval het, se kinders verkeer nie in die 

kleuterfase nie. Hulk was deel van die fokusgroep as persone wat met kindm in die 

kleuterfase werksaam was. Een is 'n speelgroeponderwyseres, een 'n opvoadkundige 

sielkundige en die ander twee is maatskaplike werkm in privaatpraktyk. Die veertien 

deelnemers in die ouderdomsgroep 30-39 het almal kinders in die kleutemse en het gemiddeld 

twee ldnders per gesin. Van birdie veertien respondente is slags twee nie buitenshuis 

werksaam nie. Al veertien het nagraadse opleiding voltmi. 

'n Enkele kemvraag is aan die fokusgroepe gestel, naamlik "As u die ideale proaklbve 

ouerbegdeidingsprogram kon saanstel vir ouers met kleuters van 2-6 jaar, wetter onderwerpe 

of inli ing sou u in so 'n program wou sien?" Die inliing is daarna deur Tesch (De Vos. 1998: 

343) se agtstap-benadering vefwerk. tesame met 'n medekodeerder wat die inliiing geverifieer 

het. 

Ten einde duplisering uit te skakel en te bepaal wat reeds in die &and van oudeiding 

gedoen is, is die funksiinele elemente van ander ouerbegelmdingsprogramme o n d m k .  Mie 

bestaande ouebgeleidingsprogramme is vir analise geselekteer, naamlik: 

PET (Dodtreffende ouerskap) -Thomas Gordon (1975). 

POSPAR Cn Positiewe Ouerskap Program) - Nel, Marais en Simpson (2000). 
- STEP (Systematic Training for Effective Parenting) - Dinkmeyer en McKay (1 976). 



Die resultate van die fokusgroepe word vetvolgens bespreek Hierdie bespreking sluit w k  'n 

literatuurkontrole in. 

Die ouers opper dat dissipline vir hulk as ouers 'n probleem is. "Hoe om sonder 

skuldgevoelens en wees my kind te dissiplineer" het in die groep heelwat bespreking ontlok. 

Ouers bevestig dat hulk nie weet wanner en hoe (met watter metode) om hul kinden te 

dissiplineer nie. 

Sell (1995272) meld dat baie ouers worstel met die vraag: "Het ek regtig die reg om outoriteit 

teenoor my kind te neem? Baie ouers is vandag bang om diipline toe te pas, want volgens 

hulle is dissipline gelyk aan die wys van misnoe(5 en dat dii die kind se innerlike sal wond en 

homlhaar verwerp sal $at voel. Dobson (2002:237) wys daarop dat die houding rondom 

werskap oor die afgelope dekades radikaal van die een punt van die kontinuum- oppmssie en 

rigidiieit - na die ander punt van die kontinuum - permksiwiteii - beweeg het. Geeneen van 

hierdie uiterstes stel die ouers in staat om effektiewe, liefdewlle dissipline toe te pas nie, en 

beide hierdie houdings kan die kind skaad. Sell (1995259) maak di duidelik dat kundiges ook 

nie eensgesind is oor al die aspem van dissipline nie. waanran paksJae waarskynlik die mees 

kontromiBle aspek is. 'n Verdere aspek waaroor verskille uitgespreek word is die kwessie 

van *wetlike gesag". Volgens Sell (1995:264) is gesag 'n feit van dm lewe en dii is natuurlik 

dat ouers hul gesag moat gebruik om hul kinders te ondenig en te dissiplineer. 

Thomas Gordon, skrywer van PET (Parent Effact'ienes Training) is b y v o w l d  van rnening 

dat ouers hul gesaglmag oor kinders moet opgee. Volgens hom is ouerlike gesag destruktief 

en hy glo dat elkeen in enige situasie 'n "wennet' kan wees dew gesprekvoering en 

kompromebereiking. Hierdie gedagtegang van Gordon is moontlik die ideaal, maar nie altyd 

realisties nie as in ag geneem word dat die kind in die kleutetfase bale egosentries is en 

waarskynlik nie so gene4 sal wees om 'n kompromie aan te gaan nie. Die perspektief van die 

navolser mndom werlike gesag sluit aan by Sell (1995264): Mi  growing up, the child is to 

be taught to respect parental authority within God's order". 

In die STEP-program word daar veral gefokus op ouerskapslyl. Hierdie fokus word verldaar 

deurdat die ouer se ouerskapstyl sy vorm van dissipline be'invloed. Hierdie i n l i ng  is baie 

effektief in die bewwwording wat by die wer plaasvind. Daar word gakyk na die effek daarvan 

en na rnoontlike beter al tamati i .  Hierdie aanbieding is teoreties van aard en mn praktiese 



toepassings word gebied. POSPAR bied heehnrat inlgting rakende dissipline soos logiese 

gevolge, uitsit-tyd en posithe gevolge. Daar word ook in hierdie program negatief velwys na 

straf. Straf word as 'n negatiewe manier van dissipline getipeer. Hierdie uiWuiting van straf as 

deel van dissipline kan verwaning en skuldgevoelens by oueffi meebring. 

Deel van die verwamng wat bestaan mndom die kwessie van dissipline spruit uit 'n wanbalans 

in een van die vele aspekte van dissipline enlof die verkeerde verstaan van die betekenis van 

dissipline. Eno (1999303) wys daamp dat die woord "dissipline" dikwek verkeerd verstaan 

word. Oueffi is van mening dat dissipline p r ie r  te doen het met straf. Hierdie lnisverstand oor 

die betekenis en doel van dissipline het baie ouers verwar en seR laat wegbeweeg van 

dissipline. Dissipline is egter nie 'n aksie wat uitgevcer word gedurende regstelling nie - dit is 

veel eerder'n vwrtdurende verhouding tussen die ouer en kind. 

DL is duidelik dat daar selfs in die teori& en in populh lieratuur verskille bestaan ten opsigte 

van dissipline en die oueffi se ml in die toepassing van gesag en dissipline. Dit is dan ook gem 

wonder nie dat ouers onseker is w r  wat van hulk vetwag word en wat die regte ding is om te 

doen. Daar rnoet egter gepoog word om aan ouers 'n breO algemene riglyn te verskaf rakende 

aspekte van dissipline, die vow- en nadele van verskillende vorme van dissipline, en die gesag 

van die ouer. Hierdie inligting kan die o w  help om vwrspelbaar te wees in sy 

dissiplineringsml - aangesien vwrspelbaarheii as belangrik vir die kind se voIwassewording 

geag word en dii een aspek is waamor daar in die lieratuur saarngestem word. 

Di het duidelik na vore gekom dat ouers ervaar dat hulk nie genoeg begrip en kennis van hul 

kind- se verskillende ontwikkelingsfases het nie. Ouers meld dat hulle behoefte het na 

inligting w r  die emosioneb en kognitiewe ontwikkeling van die kind, sodat hulle as oueffi kan 

weet wanneer om wat van die kind te verwag. Ook veriang hulk inligting van die verskillende 

ontwikkelingsfases ten einde bewus te raak van watter gedragspatrone hulle van hul kinders 

kan verwag en hoe om ook die potend* probleemgedrag van elke fase te kan identifiseer en 

hoe om dit dan te hanteer. Ouers maak stellings soos: 'Ek wil my kind se ontwikkelingsfases 

verstaan sodat ek nie te hoe vetwagtinge stel nie". Ouers meld dat daar gareeld artiiels in 

popukre tydskrifte verskyn w r  die kind en sy ontwikkeling en dat hulle van mening is dat wers 
hierdie inligting in 'n program moet hoor ten einde lering op 'n interaMiewe manier kan ontvang. 

Van die oueffi met kleuters meld dat die wrgang van baba (wat afhanldik is en nie kan 

terugpraat nie) na kleuter (wat alles ontdek en toets) wrweldigend is en dat hulle van mening is 

dat hulle nie genoeg verstaan van hul kleuter om 'n sinvolle verbuding daar te stel en te 

versterk nie. 



Die tempo van 'n kind se ontwikkeling is die hoogste gedurende die eerste vyf tot ses 

lewensjare. Benewens hierdie feit word daar ook gemeen dat die beTnvloedbaarheid van die 

kind se ontwikkeling (positief of negatief) juis gedurende hierdie tydperk die grootste is (De Wlt 

8 Bwysen, 1994:l). De Wlt en Booysen (1994:14) beklemtwn dat die ontwikkeling wat by 'n 

kind plaasvind nooit op eie inisiatief tot volle ontplooiing gebring kan word nie - die kind het 

altyd die o p d e r  se begeleiding nod'g. Ouers wat onkundii is rakende ontwikkelingsaspekte 

van die kind loop die gevaar om te verval in skuldgevoelens en 'n gevoel van rnislukking in hul 

opvoedingstaak (Low, Van Ede 8 Low, 2003:238). 

Neuman (1998:40) meld dat elke ouer die een of ander tyd bekomrd raak oor 'n kind se 

gedrag. Daarom is dit belangrik om te kan identfiseer of 'n bepaalde negatiewe gedrag tipiese 

gedrag binne 'n bepaalde ontwikkelingsfase is. 'n Begrip van watter gedrag normaal binne 'n 

bepaalde ontwikkelingsfase is, b i i  aan die ouers die vermoO om te onderskei tussen ware 

probleemgedrag en gedrag wat binne normale perke is. Aan die hand van hierdie kennis kan 'n 

ouer dan sy reerksie en dissiplinering aanpas. Sell (1995280) is van mening dat die inli ing 

rakende die ontwikkelingsfases van kinders meer toeganklik gemaak moet word vir wars 

(byvoorbeeld dew lniddel van kursusse) aangesien interaksie tussen wers en kinders 

gebaseer moet word op begrip vir mekaar. Hy waarsku dat 'n ouer wat oningelig is w r  die 

ontwikkelingsfase waarin sy kind verkeer die kind se gretiiheid/lus vir die lewe kan ondennyn 

met onregvsndiie hantering. 

Met die bestudering van ouebgeleiiingsprogram sws POSPAR, STEP en PET kom na 

vore dat inliiing rakende die ontwikkeling van die kind nie genoegsaam aangeraak word nie. 

Ontwikkeling word soms in die b d  aangeraak, maar gewoonlik sonder enige spesfeke 

venvysing na byvoorbeeld die Meuterfase. Hierdie gebrek aan teoretiese kennis rakende die 

ontwikkeling van die kind, asook die gepaardgaande ontwikkelingstake in hierdie programme, 

kan as 'n leemte beskou word. Ouers is bewus van die kind se verskillende ontwikkelingsfases, 

maar ervaar dat hulk nie oor genoeg kennis beskik van elke fase of van die hanteting van die 

kind in die betmkke fases nie. In die samestelling van 'n nuwe ouerbegeleidingsprogram sou dit 

van waarde wees om die program te laat fokus op 'n spesifieke ontwikkelingsfase. 

3.3 MOREL€ OHMIIKKEUNG EN KARAKTEROHMIIKKELING 

Die deelnemers is van mening dat ouers in die sekulh Areld 'n sterk behoefte het na 

definitim inligting rakende hul kinders se morele ontwikkeling. Tydens al drie die fokusgroepe 

het dii baie sterk na wre gekom dat die ouers we1 spesifeke leiiing rondom Bybelse morele 



waardes in 'n program veriang. "Hoe maak ek my kinders groot met Christeiike waardes?", 

'hoe help ek my kinders in hul verhouding met God?" en "hoe moet ons ons kinders begelei in 

die aanleer van mode waardes?", is van die vrae wat gevra is tydens die fokusgroepe. Die 

karakterontwikkeling van die kind is ook deur die deelnemers geopper. Aspekte wat hier na 

vore kom is: 'Hoe leer ek my kind van respek vir ander?", en 'hoe lei ek my kind tot 

selfstandigheid binne ons waardestelsel?". Hierdie vrae fokus op die karakterontwikkeling van 

die Meuter en hoe om die kennis waaroor 'n ouer beskik - dit wat ek weet ek aan my kind moet 

oordra - prakties te kan inplementeer. 

Di het duidelik na vore gekom dat ouers 'n behoefte het aan 'n ouerbegeleiiingsprcgram met 'n 

Christelike, of Bybelse, gmnddag. STEP, POSPAR en PET hanteer morele kwessii soos 

respek vir ander, selfstandigwording en wangedrag, m a r  nie vanuit 'n godsdienstige 

perspektief nie. Di is beiangrik dat 'n ouerbegeleidingsprogram praktiese hulp aan ouen sat 

bied ten opaigte van die kind se geestelike groei in elke ontwikkelingsfase. Ouers moet 
byvoorbeeld weet wat die Meuter kan verstaan en begryp van die Christelike geloof. Di sal 

ouers in staat stel om meer wderdomsgerig, en dus meer effektief, met hul kindem te handel 

waar geloof ter sprake is. 

Dit is Christenouen se roeping en voorreg om Jesus, "die L i  vir die w&ekT, aan hul kind- 

voor te hou. Dit is gdowige ouers se verantwoorddikheid om hul kinders se geestelike 

opvoeders te wees. Om 'n kind te leer om Jesus te ken, Hom lief te hB en te dien, vereis 

toewyding en dodgerigtheid. Elke gelowige ouer kom voor d i i l f d e  vraag te staan: "Hoe 

doen ons dit?" (Trent. 2003: 12). 

Om vrede in die gesin te handhaaf en om d i i  gesin as 'n eenheii sterk te laat staan, is nie 

voldoende doehnritte vir effektiewe werskap nie (Sell. i995:272-273). Ouerskapsdoelwitte moet 

op die kind gerig wees. Sell (1995273) noem dat daar drie Bybelse doahnritte is rakende die 

opvoeding van 'n kind: 
- Eerbied vir God. Die clod van kind gmotmaak is om liefde vir God by die kind te 

ontwikkel. 
- Respek vir self. Die ouer moet die kind begelei tot psigologii welstand deurdat die 

kind kan ervaar dat: 'ek is bekwaam en in staat tot sekere dinge", "ek kan beinvloed wat 

met my gebeur" en 'ek kan 'n sinvolle bydrae lewer en daar is mense wat my nodii h&. 
- Respek vir ander. Opleiding ten opsigte van waardes gaan in 'n groot mate oor jou 

verhwdinge met ander. 

Sell (1995:273) is van mening dat, indien enige van genoemde drie dodwitte a g t e w  gelaat 

word, ouerskap oneffeMief en selfs skadelik kan wees. Di is moontlik om eerbii vir God te hi%, 



maar geen sehspek of selfwaarde te besit nie, of dat 'n kind opgelei word tot seltliefde mar  

geen respak het vir ander nie. Ouers moet gehelp word om die regte Mans te handhaaf 

tussan hierdie drie aspekte. 

Ouers kom al meer onder die be& dat die verantwoordelikheid om hut kinders binne die 

Bybelse waarhede te ondenig. gmotliks by die ouen self 18. Die o w n  van hierdie ondersoek 

blyk 'n definitiewe behoefte te M aan leiding in hierdie verband. Di sal dus 'n gegewe wees dat 

die ouerbegeleidingyuogram 'n godsdienstige grondslag sat he. 

3.4 EMOSIONELE BEHOEFTES VAN KINDERS 

Ouers besef dat kinders sekere behceftes het waaraan hulle as ouers mod voldoen, en dat dii 

meer behels as f~iese venorging. Hulle is egter van mening dat hulle nie w r  voldoende kennis 

beskik w r  hoe om daaraan te voldcen nie. Ouers verwoord hul behoefte daaraan om 'n 

liefdevolle en positiewe verhouding met hut kinden daar te stel. Die bekende gesegde 'bug die 

boornpie solank hy pnk is" is volgens hierdie ouers 'n r e a l i .  Hulle be& maar a k  goed dat 

hulk later dim wrange Mugte sal pluk i n d i i  hulk nou foute maak met die opvoeding van hul 

kleuten. Ouers noem dat hulle 'n behoefte hat aan kennis aangaande hut kind se emosionele 

behoeftes. Emosionele behoeffes geniet relatii min aandag in die STEP. POSPAR en PET. 

Daar word we1 na onder andere sinvolle kommunikasie, kwalii-tyd en positiewe 

probleemoplossing veMlys as noodsaaklike voorvereistes vir sinvolla wer-kind-verhwdinge. 

Die omskrywing, uiteensetting en praktiese toepassing van die basiese emosionele behoeffes 

word egter nie aangeraak nie. 

Om gefokus te wees op jou kinders se emosionele behoeftes en dii te vervul dra by tot 

proaktiewe en ef fek t i i  ouerskap. Sulke ouen fokus op die doel van ouerskap, naamlik om 

jou kind te lei tot verantwoordelike, gelukkige en suksesvolle volwessenheii. Om hierdie 

doelwit te bereik, vereis 'n stewige ouer-kind-vwhouding. Ouen wat pmaktief aan hulk kinders 

se emosionele behceftes voorsien, vorm so die basis vir 'n gesonde verhouding (Campbell, 

2000:1517). 

Chapman en Campbell (1997:8) skryf dat die fondament van alle ontwikkelingsaspekte van 'n 

kind die onvoomrdelike l i i  van ouers is. Volgens Chapman en Campbell (1997:17) 

besldk elke kind oor 'n emosionele 'YenK': 'n plak wear emosionde stelktes opgegaar word om 
die kind te dm deur dae vol uitdagings. Ouen is verantwoordelik om hierdii emosbnele tenks 

te vul sodat kinders in staat sat wees om hul wlle potensiaal te bereik. Die onvoomardelike 



liefde van 'n ouer is die belangrikste element waarmee 'n kind sa emosionele tenk gewl moet 

word. Ouers moet daamm weet wat die mees effekliewe manier is om onvwrwaardeliie liefde 

aan elke kind te kommunikeer. 

3.6 OUERS SE BETROWENHEID BY KINDERSPEL 

Vrae sws: "wat en hoe moet ons met ons kinden speel?" , M a r  m e t  ek die tyd kry om te 

speel?" en 'is dii regtig nodig om met jou kind te speel?" het baie bespreking by die 

fokusgroeplede ontlok Hierdie tipe opmerkings wys op die rea l i i  dat ouen meer begrip en 

kennis benodig ten opsigte van die ml van spel in kindempvoeding en -ontwikkeling. 

'n Kind kan nie op sy eie ontwikkel nie. Hy het die ondersteuning en begeleiding van sy ouen 

nodig. Spel is een manier hoe die ouer sy kind hierin kan help. Die kind kommunikeer deur sy 

spel, hy gee homself, vergeet homself in sy spel, al spelende gee hy uitdfukking aan hoe hy 

voel en wat hy dink. Kindenpel b i i  daamm 'n natuurlike, maar w k  'n unieke ruimte waarbinne 

die ouer sy kind kan ontmoet. So 'n ontmeting met die kind op sy vlak den as worbper vir 

kommunikasie. Vir die kind dien dii as bevestiging dat sy ouen vir horn omgee. Die feit dat 

ouen tyd afstaan aan spel sB vir die kind dat hy belangrik is. Sodoende word 'n 

verbouensvethouding gebw (Smith, 1990:7.16). 

Di is belangrik dat ouen sal be& dat die kind die leier en die ouers die rnedespeler binne spel 

is. Die ouer moenie die kind probeer reghelp tydens spel nie. Die kind behoort die middelpunt 

van die spelsituasie te wees en behwrt sy eie inisiatief te kan neem sonder dat die ouer horn 

inhibeer (en dus hustreer). Die ouer kan aktief betrokke raak by die speelproses deur 

byvwrbeeld die mag te vra Wat wil jy M moet ek n w  doen?". Dit is van belang dat die ouer 

na die kind sal luister en aansluit by sy spel. Dit is belangrik dat albei ouen sal tyd maak om 

met hul Mnden te spael. Dit is ook nodig vir ouers om alleentyd mat elke kind deur te bring 

(Potgieter, 2001 :21). 

Ui die besprekings in die fokusgroepe Myk dii asof ouers wlweldig raak deur hulk realiie. 

Die rneeste moeders werk en beklee dus verskeie mlle. Ouers voel d i b l s  dat hub nie oor tyd 

en energie beskik nie. Inisiatief is 'n ander asp& wat ter sprake gekom het gedurende d i i  

fokusgroepbesprekings. Weens 'n gebrek aan tyd en energie het wers letterlik nie die vennoe 

om speletjes uit te dink nie. 'n Pmaktiewe oue~eidingsprogram behwrt dus praktiese 

ides aan ouen te bied ten opsigte van die hoe, wat en wannaer van kindempel. POSPAR 

bied 'n sinvolle module aan w r  kwaliteit-tyd. Hierdie inliiing is egter nie spesifiak op die 



kleuterfase geng nie. PET en STEP fokus nie spesifii op kinderspel nie. Die fokus is meer op 

kommunikasie en die bou van 'n verhouding tussen die ouer en kind deur middel van 

doeltreffende kommunikasie en pmbleemhantering. 

3.6 KEN EN VERSTAAN ME UNlEKHElD VAN ELKE KIND 

Die ouers het genoem dat hulle meer inligting oor hul kinders se temperamente verlang. Met 

die bespreking meld wen dat hulle van mening is dat die kennis rakende hul kinden se 

verskillende temperamente hulk as ouers in staat stel om e l k  kind betar te verstaan. Dit het 

duidelik geblyk dat die meeste ouers al gehoor het van temperamente en bewus is van elke 

kind as unieke mens. Ouers meld dat hulle 'n behoefte het aan meer d i r e  inligting en leiding 

in die hantering van die verskillende temperamente wat in 'n gesin kan workom. 

Berk (1 997:397) omskryf temperament soos wlg: 'Stable individual differances in quality and 

intensity of emotional reaction". Fourie (1 99836) gee 'n meer eenvwdiie verduideliking: 'Hoe 

ons oor 'n saak voel, wat ons houding oor 'n saak is en hoe ons uiteindelik optrea, word ons 

temperament genoem. Elke afdeling van jou lewe word deurpu temperament bepaal - ook d i i  

van die kind." Elke kind het sy eie unieke identitai en persoonlikeid of geaardheii. Di is 

nodig om kennis te dra van jou kind se sterk en swak punte in sy unieke samestelling. Met 

hierdie kennis kan ouers van metodes en hulpmiddels gebruik maak wat pas by elke kind se 

unieke samestelling en leerstylbahoeftes (Trent, 2000:109). 'n Kornbinasie van goeie ouerskap 

en die ondersteuning van die kind se temperament, sal die kind help om sy optimale 

ontwikkeling te bereik (Berk, 1997:404). LaHaye (1997:20) omskryf die belangrikheid van ouers 

se kennis rakende hul kinders se temperamente soos vdg: 70 assist in the pmper 

development and training of children, it is very helpthl if, during each child's eally years, the 

parents learn hi temperament charactetistiistics. The heart and centre of the parentchild 

relationship is knowing and understanding each child." 

Dit is baii duidelik dat temperament baie aandag geniet in die liratuur. Die meeste skfywers 

is dit eens dat kennis en begrip van jou kind se temperament 'n belangrike asp& van die ouer- 

kind-verhouding is. Met hierdi kennis kan die ouer dus die kind meer ondarsteun en met 

begrip hanteer. Dit is egter belangrik dat in 'n ouerbegeleidingspmgram daar nie eensydig 

gekonsentreer word op die verskillende eienskappe van W e  soort temperament nie. In die 

navorser se p r a m  het dii telkemak gebeur dat ouers hul kinders se temperamente as 'n 

verrkoning gebruik om wangedrag te regverdig. Dit gebeur ook dat etiketteting van kinders 

plaasvind en dat die kind s6 van 'n groei- en ontwikkelingsgeleentheid ontneem word. Dit is 

belangrik dat ouers kennis dra van temperament, ma r  dii is net so belangrik om te weet dat 



niks absoluut is nie. Ouen het steeds 'n verantwoordelikheii om elke kind, ongeag 

temperament, te help ontwikkel in sy volle menswees. 

Temperamente of die uniekheid van elke kind word nie pertinent in POSPAR, PET of STEP 

hanteer nie. Daar word we1 in die besprekings van somnige ondetwefpe kortliks verwys na die 

uniekheid van landers en dat ouen bewus moet wees daa~an. In ouerskap is dit belangrik dat 

die ouer elke kind se unieke temperament of styl sal ontdek om so elke kind te help om binne sy 

unieke styl sy volle potensiaal te ontwikkel. Ouers wat daama strewe om in 'n betekenisvolle 

verhouding met hul kinden te staan, moet begrip en kennis M van hoe hul kind se 

temperament saamgestel is. Dit is daarom sinvol om ouers omtrent hiie onderwerp in te lig 

in 'n ouerbegeleidingsprogam. 

Konflik is 'n realiteit in elke gesin. Konflik word deur die meeste wers in die fokusgmepe 

g e n m  as die een konstante faktor wat feitlik elke dag in hul huise teenwoordig is. Ouers 

noem dat hulle baie skuldgevoelens het rondom konflik tussen hulle as volwessenes, en dat 

hulle altyd wonder of hulk? vow die kinden konflik mag M of nie. 'n Verdere kwessie was veral 

gernik op kleuters se konflik met sibbe in die hub en hoe om dit te hanteer. Ook die mag: 

'Hoe vamry ons 'n magsttyd tussen ons as wers, en met ons ideuter?" 

Dit blyk utt die fokusgroepbespmkings dat meer energie bestee word aan konflik, 

probleemoplossing en krisishanteting as aan die bou en vestig van poaitiewe kommunikasie 

tussen ouer en kind. Die kwess'k van tyd en enefgie kom weer ter sprake tesame met die 

besef dat oms nle krag het om geduklig, bemoediid en positief met hul kinders te 

kommunikeer nie. Beide POSPAR en PET bied u.ltstekende inligting rakende aspekte van 

kommunikasie. Die i n l i ng  is volledii en omattend, veral in PET. We inligting word egter 

weereens in die algemeen gebied - dii folars d w  nie spesifiek op die ldeuterfase nie. In 'n 

proaktiewe ouerbegaleidingsprogram sou dit nodig wees om ouers in te li rondom 

komrnunikasie wat geiig is op die spesifieke fase waarin die kind verkeer. 

Konflik kom in alle vemoudings vwr - w k  in die huwelik. Kinders moet gehelp word om te 

besef dat konflik 6f reg 6f verkeerd hanteer kan word. Ouen staan in die aktiewe rol om hul 

kinders leidlng te gee w r  konflikhantering (Trent, 2000:371 en 422). Die huweliksvefhwding 

b i d  'n ultstekende voo-i vir kinders. Die huwelik sluiit konfiik in omdat 'n 

huwelik die eenwording van twee indiiue inhou wat elk unieke gesigspunte, waardes en 

verskillende verwysingsraamwerke het. Geen twee persone kan altyd oor alles saamstem nie. 

35 



In elke huwelik moet daar een of ander tyd kontlik vwrkom. Kontlik is 'n integrale deel van alle 

noue vfiendskappe en elke huwelik. Intimiteit gee aanleiiing tot kontlik. Hoe meer intiem twee 

mense word, hoe meer belewe hulle 'n eenheii en word dan meer kwesbaar vir wrywing 

(Herhokn,1991:111). 

Die psitiewe betrokkenheid van die ouer by die kind dui op die verwerkliking van intensiewe, 

psitiewe kommunikasie. Die ouer wat positief kommunikeer met die kind, vestii 'n warm, 

emosionele nabyheid van die ekjy-verhouding tussen ouer en kind (Pretorius & Le Roux, 

1998:65). Kommunikasie is ten diepste daardii verlange na verbindinge en vereniging. Die 

hek bedoeling van gesinskommunikasie is immers die skep van 'n positiewe atmosfeer wat 

geborgenheid bied en wedenydse vertroue bevorder. 

Daar word baii geskryf w r  hoe om te kommunikeer en konflik te hanteer. Dit is wel nodig om 

ouers te help verstaan hoe om te kommunikeer en hoe om kontlik met die kleuter te hanteer. 

Ouers het wel 'n groot invloed ten opsigte van hulle eie modellaring van kontlikhantering, m a r  

daar is w k  ander fasatte rondom konflikhantaing wat aan die ldeuter wrgedra kan word. 

Ouerskapstyle Myk 'n belangrike ondetwerp vir ouers te wees in ouerbegeleiding. Tydens die 

fokusgroep se besprekhg het dii na wre gekom dat kennis oor elke wer se oueWapstyi die 

ouers help om konflik tussen hulle as ouers te verminder aangesien hulk na objekti i  inligting 

kan verwys as hulk mekaar teregwys. 'n Verdere punt wat geopper is, is dat dii die wers 

konfronteer met hul eie tekortkominge en die gevolge daatvan vir hul kinders. Dit stel dia ouers 

in staat om gekonfronteer te wees en dan die keuse te maak om iets daaraan te d m .  Die 

ouers noem w k  dat hulle nie die foute wil herhaal wat met hulk gemaak is toe hulk kinders 

was nie. 

Ouers se lewe is 'n belangrike voorbeeld vir hul kinders. Wwrde en dade wat ooreenstem, is 
die enigste ouerskap wat werk Oueiskap deur vwrbeeld vereis egter nie dat wers vdmaak 

moet wees nie (Trent, 2000:45). Hierdie is 'n belangrike stelling wat ouers van kennis moat 

neem. Ouers kan maklik skuldig voel en vasgevang raak in hulk strewe na goeie ouerskap 

indien die ouer van mening is dat hylsy nie die regte ouerskapstyl volg nie. Ouerskapstyle help 

w e n  om hul tekortkominge in hul ouerskap te identffiseer en hierdie tekortkominge te vervang 

met komtruktiewe, positiewe eienskappe. Die POSPAR, STEP en PET gee al drie breedvoerig 

aandag aan ouerskapstyle. Vanuit die fokusgroep blyk dii steeds 'n belangrike onderwerp vir 'n 

begeleiiingsprogram te wes .  Die re& daatvwr sou kon wees dat dii nie so eenwudig is om 
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gedrag te verander nie - nie eers by 'n ouer wat graag sy gedraglstyl wil verander nie. Verskeie 

aspekte sped 'n ml daarin, byvoorbeeld die ouer se temperament, ervaring, persoonlikheid en 

huidige realiteite. 

Kinders modelleer op die gedrag van ouers: hulle is van dag tot dag besig om te kyk hoe die 

ouers teenwr rnekaar optree. Die kinders tree dan ook dikwels in hulk verhoudinge met ander 

- byvoorbeeld teenwr sibbe, mats en selfs f s w r  die o w n  - op dieselfde manier op as wat 

hulle waageneem het by die ouers. Ouers moet daarom daamp fokus om kommunikasie en 

konflik op so 'n manier te demonsheer dat die tot voordeel van die kind sal wees in sy 

verhoudinge met ander (Potgieter, 2001: 21). 

3.9 KlNDERS EN MY HUWEUK 

Vrae soos: 'Hoe oo~ieef ons huwelik ons kinders?" en Wat is die impak van ons 

huweliksverhwding op ons kinders?" het tydens d i i  fokusgroepbesprekings na vore gekom. 

Die realiit, veral in die kleuterfase, dat die huwdiksvamouding vir eers tweede viool sped, is 

deeglik bespeek. Ouers het onder andere die waag gem: 'Hoe handhaaf ons die balms 

tussen werskap en huwelik?" Die slotsom van hierdi punt was: ' H i e  ondewerp is baie 

belangrik en behoort aangespreek te word in 'n ouerbegeleidingyxogram". 

Die huwelik is die enkele belangrikste faktor wat 'n kind se lewe h-ndoed. lndien d i i  wars 

voortdurend in destruktiewe konflik verval, raak dit die kind se d i i  sekuriteltsbasis en tree 
onsekerheid by die kind na vore (Potgieter, 2001 22). Die huwelikslewe as basis van die gesin 

behoort tans rneer as ooit gebou te word op onderlinge lifde en respek tussen man en vrou. 
Dit is slegs in 'n gesinsmilii waar 'n stabiile huwelilcsverhouding aan die orde is dat die kind 

die geborgenheii beleef om 'n toereikende volwassewording te verwerklik Die 

huweliksverhouding van wets is di6 medebepalande faktor vir die verhouding van elke ouer 

met elke kind, asook vir die onderlinge verhoudinge van kinders in die gesin (Pretorius 8 Le 

Rwx, 1998:397). 

Die grootste algehek invloed wat jy op jou kinders gaan M, is in die ml van man en mu ,  nie as 

pa en ma nie. Ouers verlwr dikwek uit die oog dal wanneer kinders die gesin binnekom, hulle 

'n meds gevestigde sosiale struktuur binrtekom. Baii ouers tree op asof die huwelikseenheid 

slegs 'n vwrafgaande verhwding tot nesbou is, in plaas daarvan om dit te sien as 'n 

vwrtdurende plioritaitsverhouding regdeur die kinderoproedingsjare. Dit gebeur dat ouers hul 

eerste lifde - mekaar - 10s en omvattend op hul kinders begin fokus. Alhoewel dit alles in die 



naam van goeie ouerskap gedoen word, is di 'n tree in die rigting van verbmkkeling van 

gesinswrhoudinge (Erzo, 1999:32). 

Dit is belangrik dat ouers gehelp m e t  word om die balans tussen ouerskap en huwelik te 

handhaaf. Skrywen is dit eens dat die huwelik 'n belangrike 1-01 sped in die ouer-kind- 

verhouding sowel as die kind se vohvasewording. Dit sou daamm sinvol wees om we1 in 'n 

ouerbegdeidingsprogram tyd af te staan aan kwessies wat die huwelik raak. Die 

huweliksverhwding as 'n ondetwerp in ouerbegeleidirtgsprogramme word nie hanteer in 

POSPAR, PET en STEP nie. Die belangtikheii van kommunikasie en konflikhantering binne 

die huwelik ten opsigte van mdellering van gedrag en as voorbeeld vir die kinders word we1 

genoem. Dm insluiting van programinhoud oor die wedersydse belang van kinders en die 

huwelik in 'n ouerbegeleidingsprogram Myk dus aangewese. 

3.10 ASPEKTE WAT INDMWE SE OUERSKAP NEOATIEF KAN BEImOED 

Tydens die gesprekke van die fokusgmepe is opmerkings gemaak wat dui op die bewusthei by 

ind~due dat daar aspekte in elkeen teenwoordig kan wees wat 'n negatiewe imrloed kan he op 

hul ouerskap. Hoewel hierdm punk nie genoem is met die beantwoording van die kernvraag 

nie, het hiirdie punte we1 deurlopend tydens die bespreking na vore gekom. Die navorser is 

van mening dat hierdie aspekte we1 deel van die ouerbegeleidingsprogram moet wees. 

Aspekte wet telkens gemeld is, was die kwessie van elkeen se W e "  en 'hoe ek 

grootgeword het". Ook is daar verskeie kern verwys na eieslegte ervatinge van die verlede wat 

vandag nog 'n invloed het op my^. Daar is ook verwys na die realitei van "geestdike 

onvolwassenheii en dat dit 'n aspek is waaraan ouers moet werk. 

Daar is 'n regte en verkeerde wyse waarmee o w n  eie onvolmaakthede en tekortkomings as 

manse en as ouen hanteer. Die verkeerde manier is om dii te ontken. Ouers weier eenvoudig 

om te aanvaar dat hul onvolmaak is en gee voor dat hulle geen tekortkominge het nie (Trent, 

2000:45). Ouers wat so redeneer, is meestal ontoeganklik vir leeremrings en nuwe inliing, 

hulle sien nie hul kinden se behoeftes raak nie en rasionaltseer oor problame wat enraar word 

binne die wer-kind-vetimuding. 

Ouerskap kan in 'n nagmemie ontaard indien die ouer ontevrede is met hoe hylsy lyk of hoe 

hylsy is. Wr 'n wer om wede met die self te he, is dii nodg dat die ouer homself ken, aanvaar 

en waardeer. Dit is daamm nodig dat ouers hul vecleda in die c4 kyk, setfkennis inwin, 

volwassenheid walueer, ouerskap walueer en - indien nodig - hulp kry (Kitching, 2000:19). 



Aspekte soos die ouers se onverwerkte trauma en hul gesinne van herkoms maak nie deel uit 

van die ouerbegeleidingsprogramne POSPAR, PET en STEP nie. Die sinvolheii daa~an om 

hierdie ondetwep we1 deel te maak van 'n proaktiewe ouerbegeleidingsprogram sal 

Walueer moet word. 

Ui die lieratuur, ouers se eie kommentaar in die fokusgroepe, klihte in die pram,  en ander 

professiinele persone se menings en ewarings van ouerskap, blyk dii duiddik dat werskap 

kompleks en dinamies is. Louw (198994) som ouerskap soos vdg op: "Ouerskap is 'n 

gelaaide term wat baie meer behels as die voortbring van 'n kind ... 'n Mens is eintlik ten diepste 

nie 'n ouer m a t  jy biologies of fisiologies gesproke daarin geslaag het om 'n kind te verwek 

nie. Die geleentheid van ouerskap, en die profilering van hierdie verantwoordelikheid, tree 

eintlik ears na vore in die kwaliteit van die ouer se begeleiding van die kind tot volwassenheid. 

Die kemvraag in ouerskap is nie of ek 'n kind in die &ld kan bring nie...maar of ek 'n kind in 

hierde w h l d  so kan versorg en begelei dat hy tot 'n volwaardige volwasse mens kan 

ontwikkel." 

Hierdie aanhaling omskryf deel van die motivering wat aanleiding gegee het tot hiirdie studie. 

Ouers het die verantwoordelikheid om hulk kind- binne hide w6rdd te me le i  tot 

vohvaardiie volwassenheid. Die mag is of ouers die reg& toerusting of kennis het om birdie 

taak suksesvol deur te voar. Vanuit die literatuur kom dit na vore dat ouers wat oor kennis 

rakende hul Mnd sa ontwikkelingsfase beskik. beter in stat  is om die kind te hanteer en 'n 

positiewe ouer-kind-vehouding daar te stel. Dii kom ook duidelik na vore dat feitlik alle aspekte 

rakende ouerskap - ~ o o s  kommunikasie, konflikhantering, ouerskapstyl, diiiplime en geestdike 

ontwikkeling - afhang van die ontwikkelingsfase waatin die kind verkeer. Dit blyk dm dat ouers 

nodig het om ouderdomstoepaslike ouerbegaleiing te ontvang. 

Die ouers wat aan hierde studie deelgeneem het, was dii eens dat die teoretiese fundeting van 

'n ouerbegeleidingsprogram 'n reliiieuse grondslag moet insluit. Dit kom na vote dat die 

humanistiese vertrekpunte van sommige ander ouerbegeleidingsprogramme, en ook artikels in 

popukre tydskrifte, nie meer aanvaarbaar is vir hierdie groep ouers nie. Ouers wil krities kyk na 

inligting en dit nie sonder meer aanvaar nie. Christenouers besef dat hulk 'n al groter 

verantwoordd'M het in hul werskaprol aangesien die gesin die waardes, houdinge, 

gesindhede en styl reflekteer van dii waarin geglo word. Daar is bepaalde konflikareas waaroor 

ouers heelwat m e  gehad het, naamlik die kwessie van gesag en outoriteit van die wer teenoor 



die kind. Ouers het 'n behoefte om die Bybelse waamede in konteks te verstaan fondom 

kwessies soos gesag, gehoorsaamheii ensovoorts. 

Ouers is bewus van die effek en andersheid van die sogenaamde eer&ev&eldgesinne. Low  

(1989:13) wys daarop dat die gejaagde lewenspatroon uitwasse soos stres en spanning 

vwrtbring. Die sarnelewing word meer konflikbelaai. Hierdie konflik en spanning word op die 

gesin wrgedra. Hierdie realiteit, tesame met die feit dat die rneeste Moue ook die ixbeiismag 

betree en dus nie his My by die kinders nie, maak dat die verantwoordelikheid van ouerskap 

op bide ouers nbg gmter is. Dit blyk duidelik uit die fokusgroepgesprekke dat wers die 

begeerte het om goeie ouers te wees te midde van hul lewensrealiteii, maar dat hulk gebrek 

aan energie en tyd dii bernoeilik. In 'n ouettiegeleidingsprogram moet daar dm praktke riglyn 

wees vir o w n  oor byvwrbeeld hoe, wat en wanneer om met jou kind te speel - nie net die 

teorie w r  die belangrikheid daarvan nie, maar letterlik idees en tegnieke oor hoe om d'i te 

doen. 

Meer algemene en bakende onderwerpe soos komnikasie, konflikhanteting, ouerskapstyle 

en dissipline word ook deur h i d e  ondersoekgroep as 'n behoefte beskou. Hierdie ondemerpe 

word nwit genoeg aangehoor deur ouers nie. Die fokusgroepe bevestig dat hulk nodig het om 

gereeld hkroor te praat. Wat wal belangrik is, is die beginsel dat diiipline, ouerskapstyle, 

kommunikasie en konflikhantering van ouers geleldelik moet verander soos wat die kind ouer 

word. Ouers moet ingelii wees dat daar aMyd aanpassings en groei in e l k  ontwikkelingsfase 

van die kind is. Die ouer gaan byvwrbeeld nie diegelfde vorm van dissipline handhaaf teenoor 

die kleuter en die tiener nie. Ouers moet kan aanpas by die ontwikkeling van die kind - nie om 

die waardes, norme en standaarde van die betrokke gesin te verlaag om Be kind te 

akkommodeer nie, m a r  om die kind binne elke fase op 'n iiefdevolle manier tot by die gesin se 

gestelde standaard te bring. 

In die studie het dii na vore gekom dat ouers besef dat goeie ouerskap by hulk as indiidue 

bagin. Ouers in die fokusgroepe het daama verwys dat hulle ncdii het om m i o n e e l  

volwasse te wees. Dit impliseer dat onvetwerkte trauma of gebeure in die wars se lawens 

ge'identifiseer en hanteer moet word. Kltching (2000: 18) noem dat die ouer homsel moet ken 

en sy verlede in die & moet kyk. Alma1 het 'n eie geskkdenis wat nie modwendig mooi of 

gelukkig is nie, m a r  dii is belangrik om daarmee vrede te maak, anders kan dit ons rnenswees 

vasvang en ons verhouding met ons kinders op 'n baie subtiela manier beinvloed. Hoewet die 

doel van hierdie ouetbegeleidlngsprogram nie terapeuties van aard is nie, is die navoner van 

mening dat dim aspek rondom dim ouer as mens met 'n geskiedenis aangemak behoort te word. 

In die verhoudimg tussen ouer en kind kan daar baie stimuli wees wat negatiewe herinneringe 

by die wer kan oproep. Die risiko bestaan dat hierdie herinneringe wrgedra kan word na die 





verkeer, tesame met die praktiese wenke en idees wat betrekking het op p r a k t i i  as- van 

ouerskap, sal deel uitmaak van 'n proaktiewe begeleidingsprogram. 

So 'n program moet op 'n pmaktiewe manier aan ouers gebied word. Dit impliseer dat ouers 

hulself toerus met kennis aangaande dii wat vir hulle voorl8 in elke spesifieke fase (bv. die 

kleuterfase) nog vwrdat hulk 'n wesenlike pmMeem ervaar het. Hiedie voorafkennis kan die 

ouer in staat stel om al die aspekte van ouerskap sinvol en kreatief deur te voer. 

'n Ouerbegeleidingsprogram wat saamgestel word, moet beskik w r  p r a k t i i  insette. Hiirdie 

insette moat die ouer bemagtig om dii wat teoreties wrgedra word, in p r a m  te kan toepas. 

Ouen benodig definitiewe advies en hulp rakende die hoe, wat en wanner. 

Dit blyk verder 'n gegewe te wees dat die werbegeleidingspmgram vir die deelnemers aan 

hierdie ondersoek 'n godsdienstige gmndslag moet M. Di6 ouen wil kennis ontvang w r  dii wat 

die Bybelse waamade is aswk hoe om binne die huidige w&eldomstandighede hierdie 

waardes en normes effektief aan hulle kinders w r  te dm. Hierdii bevinding dui daamp dat 

ouerbegeleidingspmgramme nie die kwessie van werklikheidsvisie behoort te ignoreer nie en 

die pec8pektiaf waaruit die program ontwerp is, eksplisiet moet aantwn. 

Di blyk dat, ten spy@ van die feit dat ouerbegeleidingsprogramme baskikbaar is, daar steeds 

ruimte bestaan vir 'n ouerbegelaidingsprogram wat op dim behoeftes van 'n bepaalde groep 

w e n  getig. 

Die volgende aanbevelings kan gernaak word met die oog op die saamstel van 'n 

konsepouerbegeleidingsprogram. 

- Dat die konsapouerbegaleidingsprogram vanuit 'n Christelike perspektief saamgestel 

moet word. 
- Dat e l k  aspek wat hanteer word in die konsepouerbegeleidingsprogram spesifiek van 

toepassing gemaak moet word op die kleuterfase. 
- Dat dim riglyne, soos vetlay vanuit die fokusgroepe, omskep moet word in temas wat 

vervat word in die saamstel van die konsepouerbegeleiiingsprogram. 
- Dat die konsepouerbegeleidingsprogram getoets sal word met die oog op verfyning vir'n 

finale produk. 



- Dat die waarde van 'n ouerbegeleidingsprogram wat fokus op spesifieke 

ontwikkelingsfases van die kind, verder in ander fases (soos die tienerfase) w k  

ondenoek moet word. 
- Dat die impak en Mektiwiteit van 'n proaktiewe ouerbegeleidingsprogram wat fokus op 

'n spesifieke ontwikkelingsfase, soos die kleuterfase, verder ondersoek word. 
- Dat die konsepouerbegeleaingsprogram w k  praktiese toepassing moet insluit en nie 

slegs uit teoretiese kennis sal bestaan nie. 
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HOOFSTUK 4 

A. Orobbehar en E.H. Ryke 

PROAKTIEWE BEGELEIDING VIR OUERS MET KLEUTERS: 

PROGRAMRIGLYNE 

A Grobbelaar is 'n rnecstarsgraadstudent aan die PU vir CHO en E.H. Ryke 'n dosent aan 

diesellde Universiteit 

ABSTRACT 

This ardicle provides a moakrs operaM whenby guidelines for a prwctive support 

progremme aimed at panwrts with towlets wam desigred. The clesign Wlows an 

elabomte process through which the knowledge and imbnnelion nee& of perants were 

datemrined Applied research was undattaken by means of the Rrst four steps of 

intervention researdr. A &%iy of topics, which were used to deveiop guidlellines for a 

pmadve pamnt gurgurdem pmgmmma, were ManWied. The pitidwines wem formadinto a 

prototype or concept pmgmmm and @lot-lcrsded. rn- the pilot test it was 
established that the pmgramne was ready for further clevelopment and testig. 

In hierdii artikel word 'n uiteensetting gegee van die riglyne vir die ontwerp van 'n proakttewe 

begeleiiingsprogram vir ouem met kleuters. Di6 ontwerp volg op 'n uitgebreide proses 

waawolgens die kennisbehoeffas van ouers bepaal is (kyk Hoofstuk 3). H i e  artikd dek 'n 

oorsig van ouem se behoefte aan ouerbegeleiiing, 'n baslcrywing van die navorsingsmetode 

wat gevolg is, 'n volledige beslaywing en bespreking van die programiglyn asook die resultate 

van die lwdsond-k. Ten slotte word bepaalde aanbevelings rakende verdere ontwikkeling 

en toetsing van die program gemaak. 

2. OUERS MET KLEUTERS SE BEHOEFTE AM BEGELEIMNG 

Stevens (1 984237) het bevind dat akkurate en toepaslike vetwagtinge by ouers ten opsigte van 

kindergedrag een van die sleutelfaktore verteenwwrdig wat tot die wer se van%% bydra om 

jong kinden g o d  groot te maak. Daar vind aansieniike ontwikkehng tydens die kkutejare 



plaas en talk n w e  vaardighede word aangeleer (Louw, Van Ede 8 Louw, 2003:238). Kinders 

se v m  om ontwikkelingstake van latere stadia suksesvol te bemeester, berus baie sterk op 

die sukses waarmee hulle die ontwikkelingstake van die kleuterjare deurloop hat. Die kleuter se 

ontwikkeling word veral be'invloed deur die gesin (Louw et al.. 2003238). lnl i ing oor die kind 

se algehele ontwikkeling (bi~psigososiaal) stel die ouer in stat  om die kleuter te ken en te 

begtyp. Hiirdie kennis en begrip stel die ouer in staat om 'n positiewe verhwding met die 

kleuter te vorm. Campbell (20005) k k o u  die toepassing van kennis om jw kind se gedrag 

vooraf beter te verstaan en daarop te reageer as 'n proaktiewe benadering. Hiendie benadeting 

word deur Campbell (2000:12) as die mees effektikwe benadering binrte die ouer-kind- 

verhouding beskou aangesien die proaktiie benadeting gedrag antisipear en maniere soek 

om aan die behoeftes van die kind te voorsien. 

Ouerskap is 'n dinamiese proses - daar is se4de sprake van stagnasie. Die aandeel van ouen 

in die verhoudi i  met hul kinders word bemoeilik deurdat die o p v o e d i u d i i  en - 
kommunikasie telkens gewysig en aangepas moet word soos wat die kind die tydperke van 

suigeling, kleuter, skmlkind, ensovoorts deurgaan. Hierdie veranderde w h o u d i i  beteken 'n 

voortdurende veramlering van die gesinslewe in @eel. Aan die stuur van al hiirdie 

voortdurende veranderinge staan die wers! Juis daarom moet o m  beddk oor kennii van (en 

begrip vir) hulk kinders se konstante verandering wat betref hul totale rnenswees. 

Verskeie ouerbegeleidingspmgramme is beslaikbaar. Die meer bekendes sluit in: STEP 

(Systematic training for effective parenting) van Dnluneyer en McKay (1976), PET (Parent 

Effecbireness Training) van Gordon (1975). en POSPAR t n  Positiewe Ouerskap Pmgram) van 

Nel, Marais en Simpson (2000). Hierdie tipe programme het 'n d e t i n i i  plak en funksie in die 

bemagtigii van die ouer-kind-verhwding. Hoewel hi& programTle benuttingswaarde het, 

spreek dit nie die behoefte aan wat die navorser in bar pram en nevorsing geldentifiseer het 

nie. LM programme fobs op tegniie wr die hantering van gesinsclinamka op 'n meer 

generiase basis en is nie op 'n spesifieke o n t w i k k e l i i .  sow di8 kleuterfasa, gedg nie. 

Daar bastaan he- l i u u r ,  vakkundii sowel as pop&&, met 'n ouetleidingfdcus wat onder 

andere die behoeffes van kind= en verskiilende tegnieke vir die hantering van k k k m  dek. 

Herdie bronne is positief, rnaar nie akyd toeganklik vir ouers nie. Ouers hat nie altyd tyd vir 

lees nie. soms is die literatwr nie verstaanbaar vir die gewone ouer nie, en dii ook nie koste- 

effekM i n d i i  jy vir eke faset en behosffe van jou kind 'n boek moel koop nie. 

Uit die probleemandise het dit d M k  na vote gekom dat ouers te midde van 'n era van 

tegnologie en i n l i i  steeds 'n bet ime ervaar aan begeleiding in die taak van ouerskap. Dit 



was duidelik dat ouers bewus is van die groot verantwoordelikheid wat op hul rus ten opsigte 

van hul taak as wers - veral in die kleutetfase. Die volgende behoeftes en uitgangspunte is 

geldentiseer: 
. kennis en inligting oor werskapslyle, asook die kweek van 'n kreatiewe 

ingesteldheid oor werskapslyl wat pas by die lewensfase waarin die kind verkeer, 
- wers vetlang praktiese insette in 'n ouerbegeleidingsprograrn, 
- die ouerbageleiingsprogram moet 'n godsdienstige grondslag he, 
- dissipline binne die khwtetfase wat ouderdo-lik is, 
- kennis rakende die emosionele behoeftes van kleutars, asodc hoe om daaraan te 

voldoen, 
- kennis en praktiese vennrysing na die belangtikheid van sped met jw kleuter, 
- kennis en praktiese riglyne oor die Christenouer se rd in die momle onhikkeling en 

karalderontwikkeling van die kleuter, en 

effektiewe kommunikasie en konflikhantering met die kind in die ideuterfase. 

Die eerste vier fases van intervensiirsing is ondemesm met die doel om riglyne vir 'n 

w e r b e g e l e i d i r n  te be.paal (De Vos, 1998:385). Prcgmnbepknning 6 cEoorefgegean 

deur 'n v n g  en -ontlecling. Dit is gedcen deur rrWM van f-, 'n 

literatuurstudii en anatise van bstaamk w e r b e g e l e i d i i .  Gedurende die 

ontwerpfasa is rigIyne vir 'n o-ngsprogran saa-. Die rigfyne het die 

spesfieke uitgangspunte van die program, asook die vedagde temas beskryf. DiB 

programigtyne is aan die oorspronldie fdarsgroepe voorgehou vir terugwer. Die 

programiglyne is aan die hand van die temgmer verder verfyn. Daama is 'n -le 

onderneem en prograninhwd tot die programigiyne toegevoeg. Sodoende is 'n 

ken- saamg&ef. Die ken- is daama getoets deur dii 

aan drie -Ike gmepe aan te b i d .  Die dod daanran was om die i y h i d  

en effeldiwiteit van die programigiyne te toets. Na eke gmepse&e het dm groepslsde 'n 

eenvoud'k evalueringsvraetys (kyk Bylae A) ingewl. Hief& deurtopende evaluering is 

gebruik om veranderings aan te bring soos nodig. 'n Twaede e d m i n g  is ondemeem na die 

totalepmgramwltooiis. Di&eval~(kykByheB)hetgeibkusopdieeffektiwiteiten 

~rnplamentaerbaarheid van die progmMgIyne. Die ddoel van die twede ewhmifg was om te 

bepeal of die program herontvverp moes word of gesldk sou wees vir verdere ontwildceling en 

toetsing. 



4. ONTWERP VAN 'N KONSEP PROAKTlEWE OUERBEGELEIMNGSPROGRAM AAN 

OUERS M KLEUTERS 

4.1 Doel van die konsepprogram 

Die p r i M  doe4 van 'n proaktiewe werbegeleklingsprogram vir OMIS met kleuten is om ouers 

te bemagtig met kennis en p r a k t i i  wenke rakende die kind en die spesifieke 

ontwikkelingsfase waarin hy hom bevind. Kennis en insig van die kind binne sy 

ontwikkelingsfase, mbeter we& se kans op 'n positiewe ouer-kind-verhoudii. So 'n 

benadefing word as proaktief beskou. Proaktiewe ouem antisipeer gedrag en so& na rnaniere 

om toepaslik in hul kind se behoeftes te voorsien. 

Die doel van die ontwikkeling van riglyne vir 'n pmaktiewe ouerbgeleidingsprograrn vir ouen 

met kleuters was om vas te stal of h i e  intefvensie (konsepprogram) voorsien am die leer- 

en kennisbehoeftes van wers met ldeuters, en of dit praldks is. Aan die hand van herdie 

bevinding sou dit rnoontli wees om te besluit of voortgegaan kan word met 

programonMkkeling en toetsii en of herontwerp a- is. 

A2 W$P- van die konrcepprogram 

In die ontwerp van die program het die wlgande uitgangsplnte as parameters gedien: 
- Die funksie van h i e  program is nie terapeuties van aard nie. Die fokus is 

opvodkundig van aard. 
- Die program fokus op Iremiis- en insigvermeerdering by ouars met kleuters. 
- Die program moet dew 'n meatskaplke werker of antler b x p s M  gekwaKmerde 

professionela p e ~ o n  aangebied word. 
- Ouen met kleuten wat 'n hehoefte aan leiding e m ,  maar wat basks adapt& 

funksioneer, word as geskikte kandidate vir die program beskou. 
. Die program moet aan groepe sowel as aan individuele ompare aangebbd kan 

word, afhangende van die behoefte enlof pmktiese ornstandiie. 
- In die g e ~ l  van aanbieding in g-nd is dii wenslik dal die groepe nie te 

groot is nie - ten einde oplimale dealname te verseker. Daar kan gekyk word na 5 7  

oualpare of dan 10-12 individue in die geval waar die program byvoorbeeM net deur 

moedersbygewoonword. 

Die program sal hoofsaaldik bestaan uit 'n bingstyl. Dear sal w d  in elke sessia tyd 

ingeruim word vir bespreking. 

Die program word een sessie per week aangebii. 



- Die program word aan die hand van ternas aangebied. De temas volg op mekaar in 

'n logiese or&, 500s bepaal dew die nawrser. 
- Die program is saarngestel vanuit 'n Christelike perspelbief. Die program se inhoud 

is egter universeel en kan w k  gebwik word dwr persone wat nie die Christelike 

geloof aanhang nie. 

A3 O p s a m h g  van die tams van die program 

Daar gaan gevolglik gekyk word na die ternas van die program. Hi ie  temas is gebaseer op 

die bevindinge van die eerste twee fases van die nawrsing (kyk Hoofstuk 3). 

43.1 Die funksic I doel van wedcap - 'n Bybefse perspekSef 

Die doel van h i e  tema is om ouers te laat besin oor die funksie I doel van ouerskap. 

Verskeie skrywers maak meldii daarvan dat wars hul oog op die toekoms moet hou 

aangesien ouers besig is om verantwoordeliie wkvessenes groot te meak Cbmskap het met 

rneer as net die hede te doen - wan is besig om hul khxlers vir die toekoms voor te berei 

(Cloud 8 Townsand, 1998:14; Kitching, 2000:14; Shapim, 2 m 2 ) .  Die drie 

waawdgens Cloud 8 Townsend (1998:19) die doel van ouerskap lndeel, word beskou as 'n 

goeie~vendi iwatvanouerskapverwagkanwonl .  Diedrie-is: 

M m r r :  w W i  verantwoadelik, skep van 'n veilige omgewing, leer kind van rag 

en verkeerd, veilig en onveil@, dra wysheid oor, bring 'n bdans tussen Myhaid en 

bemnge, mml toepeslike gmse. 
- Besiwrder sng dat dimge gedoen word. help met doelwitbereiking, leer k i  om 

take te venig, ondenig, toepassing van gevolge, tegsbliii, handhaaf orde. 

Bron: vir die kind is ouers die bron van alle goeie dimge soos voedsel, slni~ling, 

liefde, gaestefike gmei, wysheid, ondersteuning en kenniis. Ouers begelei kinders 

ook om 1- onafhanklik te raak en in staat te wees om self die bmn te WOKI. 

Vanuit hienlie studie het dil ook na vore gekorn dat ouers 'n behoefte het om hul ouerskap 

binne 'n Christelike raamwmrk te whroer. Ouerskap moet die aandudrng . . wees van die lolv;lliteit 

van rnenseseliafdevirtnekaarwattendiepsteverbgnd houmatdieBybelselieMewatmense 

bind. Di gaan dus om 'n tere wat grater is as blde menslike h a m  
(Heft~oldt, 1991:lO). Ouers met ondersteun word in die be& dat dil ouen se 

verantwoordeli is om hul hnders se geestelike opwedem te wees. Trent (200322) noem 

dat dii toewyding en vereis om 'n kind te leer om Jews te ken en Horn lief te he? 

en te dien, maar dat die ouers die beste daartoe in stat is om dit vir die kind te leer. Wanneer 



daar dus gekyk word na die funksie I doel van ouerskap vir die doeleindes van hierdie 

konsepprogram, word dii gedoen met die wete dat die ouer in opdrag van God staan wanneer 

hylsy die rol van ouer vertolk. 

4.3.2 Struikelblokke in ouerskap - 'n realiiit 

Ouers in die ondersoekgroep ident i f i r  veral twee aspekte as rnoontlike st~kelblokke: gesin 

van herkoms en onvewerkte trauma. 'n Derde struikelblok waarna ook vefwys is en wat we1 

hanteer rnoet word bine die konteks van 'n Christelike perspektief, is die kwessie van 

geestelike onvolwassenheid. 

Om van tyd tot tyd te delf in die verlede, kan baie l i i  op die hede werp. MeHor en Mellor 

(1 999:32) noem dat ouers se gesin van herkoms 'n gaweldii invloed op die ouer het. Patmne 

of style word van generasie na generasie oocgedra, hierdie patrone of styie kan 6f positief 6f 

negatief m. In die geval van ervaringe in die gesin van herkoms (soos emdomk enlof 

fisiese verwaarlosing, egskeiding, dood, armoede en verslawing) mag dit nodig wees vir 

beradii of terapie ten einde die pyn of trauma te help hanteer sodat dit nie nogeens oorgedra 

word na 'n volgende generasie nie. 

Die gesin van h e r k m  of dim ouer se verlede het 'n invbed op die pecsoon. In die 

kinderjam vind die m e  invfoed en integfasie van die kind se siening oor hcmself en ader 

plaas. 'n Mens se &nge in die kinderjam hat 6f 'n gadeeltel'i 6f 'n volkome invtoed op die 

individu se huidige funksionering aangesien dii nie maldii is om gewoontawwmande 

gesindhede van d i i  ldndertyd te on- nie. 'n Ouer se kinderjam bied a m  die ouer sy eerste 

'programmering" van hoe ouerskap lyk. Daarom is die vraag dan ook: "Wat bring die 'Wividu 

na sy werskap toe saam en wat is sy nalatenskap?" 

Dit sal vir dii ouers nodig wees om gekonfronteer te word met dit wat hulle ewaar het in die 

verlede, en die invfoed daafvan op hub totale mfswees. DR ouer sal in somnige gevalle 

deur 'n siklus van &enning, hantefing en vergihris rnoet gaan. Die wer met som begelei 

word om die naelstring van die vedede te knip en om 'n nuw? nalatenskap te begin. Aangesien 

die doel van h i e  program nie terapeuties van aard is nie, word die ouefs hoogstens van 

hierdk asp* bewus gemaak en dat verwysing na mdem hulp op aanvraag verskaf kan 

word. 

Die PET-program van Gordon (1 975) v e ~ l y s  in sy eerste p a r  hoofstukke na die feit dat ouers 

nie perfek en vdmaak is nie. Dit is belangrik dat h i  waarheid aan ouem oorgedta word 



tydens programbywoning. 'n Program stel die ideaal, mar  daar is by elke i nd i i u  en in die 

omgewing ook unieke omstandiihede. Oueffi moet realisties wees - en versigtig om nie vas te 

val in die ge.identifiseerde tekortkominge en negatiewe aspekte nie. 

4.3.3 Hunrelik vs. -p? - Waar pas die huwclik in? 

Oueffi ervaar spanning tussen ouerskap en hul rd in die huwelik en moet gehelp word om hul 

huwelik steeds as die eerste prioriteit daar te stel. Die handhawing van 'n b d g e n d e  

huweliksvemwding bly volgens Louw et al. (2003575) 'n befangrike taak dew die hele 

gesinsiklus. Dit is so dat 'n klauter nuwe eise na vore bring weens die o n t w i k k e l i i  waarin 

hy verkeer en hierdie veranderinge en nthve eise kan lei tot konflik in die h u w l i i u d i n g .  

Waar die wers in liefde en harmonie saamleef, wwd 'n atmosfeer geskep waarin die kind 

volgens sy potensiaal kan ontwikkel. Die spanning, wantmue en rusie van h u w e l i i  skep 'n 

versteurde huislike abnosfeer, dii maak die kind beangs en laat hom Mnreilig en vennard voel 

(Pretorirs 8 Le Roux, 1998:398). Die huwelik is die faktor in 'n kind se lewe wat aan hom 

sekuritait, 'n gevoel van behcxnt am, 'n identiteii, hoop, 'n toekomsvibie, 'n mlmodel, l i i e  en 

rnenswaardiiheid b i d  ( P o $ i i ,  2001 : 6; MeUor 8 Mellor,1999:223). 

Om steeds tyd te maak vir intimiteit, kommtmikasie en lnvaliteit-tyd saam as man en ~ o u ,  is 

nodig vir die groei en voortbestaan van die huwefik Ezco (1m29) noem dat daar twee 

verwante wwds is wat suksesvolle werskap bedraig. Die aersta is om die belangr%chei van 

dieman--teonderskatendietweedeisomindiesMcvankindgesentreerde 

werskap te venral. Beide h i i  aspekte word voNedig toegdig in die 

WarbagaleidinQsprogram, tesame met praktiese gedagtes en metodes oor hoe om hiirdie 

realiteii tot voordeel van ouerskap en die huwelik te laat meewerk. 

Dit mag wees dat die k M k  wat ontstaan wanneer persoonti- en ouerskapstyle in 

diesalfde huis bots 'n realiii is. As die e m  ouer inskiklik en aanpasbaar is en die ander 

gaoKhI en voorspelbaar, kan ongegonde konffik aan die orde m die dag wees, en nie 

gebalalweerde weskap 500s wat 'n mens graag sou wou sien nie. 

Die opvoedingstyl van die ouer oefen 'n betekanisvdle en loagtige invloed uit op die 

persoonli-keling van die k i  asook op aspekte soos sosislisering, selfaktualiig, 

seifkonsepvonning, identftertve . . 
nnrewing en behoefkvewlling (Pretoriw 8 Le Roux. 1998:lO). 



Eno (1999:16) is van mening dat ouers wat verskil in hulle ouerrkapslyl se verSkille w r  verlwp 

van tyd groter eerder as kleiner word. Dit gebeur omdat dke ouer did q of haar plii ag om in 

die naam van l i i  op te maak vir die ander se swakhede. Ouen moet daamm gehdp word 

om mekaar aan te vul deur op mekaar se sterk punk te fokus, eerder as om gedurig in 'n staat 

van oorlog deur swak punte teen mekaar af te sped. In plaas daarvan om te fokus op die 

verskillende ouerskapstyle se tekorte en I of swak punte, moet daar eerder gefokus word op die 

SterMes wat elke ouer na ouerskap bring. Sodoende onlwikkel 'n gebelansearda ouerskapstyl. 

So 'n styl sal fokus op die ml en funksie van die ouers in die kind se lewe. 

'n Verder belangrike element wat bygevoeg moet word, is om 'n balans te bring ten opsigte van 

die ouer se gesag en outoriteit, soos omskryf vanuit 'n Christelike perspektief. As ouers die 

begeerte het om hulk kinders met die belofte van God se saOn te m g ,  moet huWe 'n balans 

handhaaf tussen hulk gebruik van die Bybel en gesonde verstand. Dit gebeur wanneer die vier 

waarhede van ouerskap in die Skrif in balans is, naarnlik liefde, dlssipline, opleiiing en 

vwrbeeld. Liefde sonder d i i i n e  bring 'n bedotwe kind voort. Dissiplkre sonder l i i  het 'n 

ontnugterde kind met 'n gebreekte gees tot gevolg. Om opleiding te verskaf sonder die regte 

voorbaeld het 'n bitter en wmmirige kind tot gevolg. Die regte voorbaeld sonder opleiding hat 

weer 'n kind met omebhede en verbittering tot gevolg (Ew. 1999: 5). 

Die STEP en POSPAR werbegaleidingsprogramme bied baie sinMHa inl@ing ten opsigte van 

ouerskapstyie,byvoorbaelddiebespralaingvandiepositieween~aspektevandke 

swrt werskapstyl. nierdii inliing is in die o-sprogram gefnkorpomx. 

43.5 Die Muter se onhnikkekgstake in sy emosionele en k- ontwlkkeling 

Die mens is 'n veelsydige en k- wese, en ve&i#ende aspekte ontwikkel op 

verskillende wysas, teen verskillende tempo's en op mskiiiende leeftye. Dit is daamm 

noodsaaklik om die vefskillende tefreine van ontwildceling te bestudear. Ouers wat kennis dra 

van die ontwikelingsmylpale, kan aflei wat hulk rnin of mear in 'n bepaalde fase van hul 

kinders kan verwag. Dit help ook dat ouers nie te veal te vroeg van hul kinders veiwag nie. 

Onredelike eke kan veroorsaak dat die kind se natuurlike ontwikel'ig geskaad word (De Wilt & 

Booysen, 19943). K m i s  wan die kind se onbikldng en die gepaardgaande 

o n t w i k k e l i i e  kan die ouer help om die kind beter te verstaan an dus op 'n meer positiewe 

manier te hanker. Dit help die ouer om voorberaid te wws op dii wat wag in die tydperk van 2- 

6 jaar 



Stevens (1984237) het in sy flavorring gmtliks op die inliingsbehoefks van ouen met jong 

kinders gefokus. Hy het onder andere bevind dat oneffektiewe ouerleidii deur talk navorsen 

nie alleen aan 'n tekort aan ouerlddingsvaardighede toegeskryf word nie, m a r  ook aan 'n 

tekort aan ontwikkdingskennis. 'n Belangrike leerkomponent vir ouers is gevoiglik die 

akkumulasie van 'n goeie kennisbasis oor basiise meganismes wat belangrike 

ontwikkelingspnwesse onderl&. 

As gekyk word na die reaksii van wen tydens die navorsing, is dit duidelik dat ouen die 

belangrikheid van kennis rakende hulle kinders se ontwikkeliiase beef. Die vermo(! van 'n 

ouer om insig te hi? in die kind se ontwikkelingsfase stel hom in staat om op 'n meer proaktiewe 

manier as ouer te funksioneer. H i  kennis stel die ouer in staat om homself vwr te berei en 

dus beter behew in situasies te kan toepas. Kennis en insig takende die kind se 

ontwikkdingstake in die ideuterjerjare stel die ouer in staat om d i  k k x k  konstruktii en effektief 

te begelei tot optirnale beraiking van h i i i e  take. 

4.3.6 Elke kind se unieka memwes - 

Ouers wat in hul htaraksie met hul kinders daarop fdns om kindars binne hul unieke 

mensees te hanteer en tyd aan hub af te staan, laat kindem ervaar dat die ouers hulle 

verstaan, aanvaar en respeldear vir wie hylsy is en nie vir wat die o m  graag wil h& die kind 

rnoet wees nie. Sulke ldnders wwd gmot met 'n gesonde selhnaarde en 'n groter toleransie vir 

ander mense (Boyd, 1994:20). Ouers met begrip vir hub kinders se tempmmnb beskik w r  

'n beter bsgrip van interpersoonlike kommunlkasie. K m i s  h i i n  beteken onder andara dat 'n 

mens beter met ander mense w r  die weg kom omdat dii nou moontli is om te \roorspel waiter 
omstandiihede in konflik ontaard, hoe dit vemy kan word, en ook hoe dit hanteer moet word 

sodat die enrariw l g o p b o u e n d  is nie afbrekend nie (Fourie, 1998:48). 

Die fobs van die toetigting van 'n kind se twnperament is om die ouers bewus te rnaak van die 

kind se posibwe sowel as sy negatiewe aianskappe. Ouers word gevolgtik daaftoe gelei om 

die kind se positiewe eienskappe te venterk en die negatiewe eienskappe in b a h s  te bring ten 
einde die kind te help om optimal te funksioneer. Kennis van die kleuter se temperament sal 

die ouen ook help in die bou en wsMchg van die ouer-kind-vemading. Hiefdie kennis stel 

die ouer in staat om dim invloed van verddllande t- op die onlwikkebi van 

gesinsverhwdinge te bestuur en aan te pas. 



4.3.7 Die kkuter se emooionele behoe- 

Potgieter (2001 :2) verwys na Pringle se omskrywing van die vyf basiese emosionele behoefles 

van die kind. Sy noem dat hierdie behoaffes van kinden unlvwsed is. Die basiese behoeftes 

van kinden word aan die hand van 'n behoefteteorie weergegee, naamlik die behoefte aan 

liefde, die behoefte aan sekuriteit, die behoefte aan nuwe ondervindimgs, die behoefte aan 

erkenning en die behoefte aan verantwoordelikheii. Dit is belaqgrik dat ouers moet verstaan 

dat geeneen van hierdie behoaftes belangriker is as die res nie. 

Ouen reken dikwels dat liide in die ouer-kind-verhouding genoegsaam is. Liefde op sigself is 

egter nie genoeg nie. Gottman (1998:16) noem in h i i  varband dat daar 'n belangrike 

element is in die emosionele w&rald van die ouer en kind: The secret lay in how parents 

interacted with their children when emotions ran hot." Ouers neem 'n aktiewe rol in die 

opvoad'mg van hul kinden sa emosionele ervaringe soos die vacstaan en hanteting van 

negatiewe emosies, om impulsemosies te beheer en empatie vir salf en ander te ontwikkel. 

Kinden moat dew hul ouers geleer word hoe om b a s i i  belawenisse te hanteer. Hterdie 

vaardighede stel kinders in sta t  om morele en verantwwrdelike kinders en volwassenes te 

wees. Ouers moat daarom geleer word om kinders te cmdmig en te lei in hulle dledaagse 

etnosionele belewenisse. Dit kom daarop neer dat emosionele i n t d l i  deur die ouer 

gekweek moet word (Gotbnan, l998:24). 

Ouen moet aan hulk hndem bevestig dat die kind hometf simrol kan ontdek binne die 

ouerskaphktwr en emosionele kontrole van die ouers. Kinders wat ervaar dat hulk 

emosionele ervaringe dew die wers erken word se emosionele onhnrildreling en emosionek 

behoeftes word versterk. Hierde hnders is in staat om sinvdle v e m o u d i  te vonn met hulsetf 

en ander. Ousrs is geleer hoe om op 'n p r a m  wyse aan hul kindars se emosionde 

behoeftes te voldoen. Vir die doel van h i i  k v  is daar gebruik gemaak van die 

vyf emosionele behoeftes sow omskryf word deur Pringle en so- aangehaal deur Potgieter 

(2001:2). Alhoawel die STEP-, PET- en POSPARprogramme sl8gs am elemente van 

emosionele aandag gee en nie spesifiak daama varwys nie, is die riglyne wat in 

hierdie programme verskaf word rakende kwaliteit-tyd, k ~ m r m n ~ w  wat die kind en ouer in 'n 

w e n - p l a a s e n m  . . ' 
' as aanvulfend in h i i  prcgram gebruik. 

4.3.8 Verhouding bou fmt dim kleukr - s p d  met jw kind 

Tyd en enargie is waarskynlik die twee elemente wat ouers die meeste verhoed om deur middel 

van spel 'n verhouding met die kind te bou. Ouers het nodig om ten spyte van hulk besige 



programme tyd aan hul kinden af te staan. Om 'n verhouding met jou kind te bou, is 'n 

priotiteii. Om met jou kind te sped, is kwalieit-tyd. Dit is 'n tyd wat plesiir verskaf en konflikvry 

is. In h i i i e  tyd probeerjy nie jou kind wrreed om iets spesifieks te doen nie, m a r  laat jy hom 

toe om te doen wat hy geniet (K i ing.  2000:39). 

Tyd saam met kinders neem verskillende vonne aan, waarvan speeltyd (op sy vlak) een van die 

belangrikste is (Trent. 2000:39). Kinders is eg in hulk spel. Spontane spel is 'n venster op die 

hart van die kind. Deur mddel van spel manipuleer die kind q o m  sodat hy kontmle 

daaroor kan uitoefen. Ouers het nodig om in h i e  w&eld van die kind betmkke te raak ten 

einde 'n positiewe verhoudii te bou en in stand te hou. In die klwterfase is hiirdie 

betrokkenheid van die ouer by die spel van die kind vefal belangrik aangesien dii die fondasie 16 

vir die toekomstige vehouding tussen die ouer en kind (Smith, 1 ~ 1 2 9 ) .  

In di6 tern was die klem rondom ouers se betrokkenheid by spel tweC)rlei van aard. Eerstens 

om aan ouers die belang en waarde van spel deur te gee. Tweedens om praktiese en 

toepaslike i n l i i  te vefskaf oor hoe om deur lTliddal van spel by dii kind betrddre te raak ten 

spyte van 'n besige pmgram en min energie. 

Die doelstelling in hierdie term was om wers te leer om konflik met hulk kinders op die ragte 

wyse te hanker. Het%Ut (1991:34) vra die mag: 'Waar begin dii alles?" Dit btyk dat 

kornmunikasie verhindeF kan word deur sekere bkkash. MoN (1997:15) noem dat blokkasias 

~n kommunikasie voortsprui uit dim feit dat mense van mkaar versWl ten opgigte van 

tenperarnente, style, menings, behoeffes, voorkwre, 7, larltura en wwaghge. 

Ten einde konflik op 'n positiewe manier te kan hanteer, is ouers geleer hoe om sinvol te 

kommunikeer ten spyte van enige sulk bbkkasies wat teenwoordig kan wees. Alleen dan sal 

ouers daarin kan slaag om sinvol met hul kinders in alle ontwikkeEngsfases te kan kormnikeer 

an so te verseker dat hu#e 'n gesonde seltbeeld by hulk ldndars vestig. 

Di is van belang dat ouers oor kennis sal beskik oor hoe om sinvol met die khter te 

kommunikeer en konflik te hanteer. Die inligting rondom komrxlnikasff en kodikhantering in 

die STEP, PET en POSPAR kan waardevol wees indien di speMek van toqesshg gemaak 

word OP die van 'n kieu&er. Potgieter (2W1:17) lig die vdgende 
o n t w i k k e l ' i  uit wat in ag geneem moet word: 



- Die kleuter se vlak van taalontwikkding. Ouers moet leer om op die vlak van die kleuter 

te kornrnunikeer. Dit behels byvwrbeeld dat ouers se woordeskat en lengte van sinne 

en opdragte ouderdonstoepaslik moet wees. 
- Die ldeuter se kognitiewe ontwikkelimgsvlak. Die kleuter is egosentries en sien die 

w&eld vanuit sy eie perspektief. Die kleuter het dus nog nie begrip vir ander mense se 

sienings nie. As die ouer dit nie verstaan, kan kommunikasie en konflikhantering in 'n 

magstryd ontaard wat die ouer &I die kind kan lam& 
- Die kind se tenperament. Die kind se temperament bepaal sy sty1 van komrmnikasie 

en konflikhantering. 

Morele karakter is die kwaliieit van 'n persoon se persoonlHcheid en die morele beperking of 

bemoedging van sy geaardhaid. Dit is die uiterliie weerkaatsing van die innerlike mens. 

Moraliteit M e e r  karakter en karakter reflekteer moralMt. Morele opleiding en 

karakterontwikkelii is sinoniem (Eao, 199912). Die kwaiWil van die kind se ka&ter saf die 

beste toegelig word met die am- of afwesigheid van drie kenmerke: respk. eebwys en 

eerlikheid. Daar is ses natudike verhoudinge wat fundamenteel in eke gemeenskap is omdat 
hulk fundamenteel in alle menslike verhoudii teewood@ is: gesag, ouers, ouer persone, 

portuw en sibbe, eiendorn. en natuw. Hidie ses vemwdinge verskaf die basis vir dle ~ r m e  

van karaktempwedbg (&m, 7-69). In di6 tema is dear na hie&ie ses vemoudirrge gekyk 

en dim ouer is begelei w r  hul rol in die vestiging van hiardie vemardinge in hul kleuter. 

Morele ontwikkeliig is progressief - alle deugde wat in die hart van 'n k i  geplaas word, 

oniwikkel van die algemane na die spes&eke. Met goeie werbegeleidi in eke fase van 

ontwikkelii sal dim kind moreel vohvasse word. P r a k t i i  hulp is gebied ten oopsigte van die 

kind se geestetike groei in eke ontwikk-. Ouers moet byvoorbeeld weat wat 'n Wter 

kan verstaan en begryp van die Christelike gekof. Dit Stel ouers in staat om meer 

ouderdomsgerig en dus meer effektief met hul kinders te handel rekende hulk geloof. 

Dissipiii is 'n opleidings en impmses wat morele ontwikkeling bevorder. Geen kind beskik 

van geboorte af wr nie en sonder enige lewersefvaring is seMks@m . . 
wk  nie 

moontlik nie. Ouers moet dus die rol van 'leermeester" mvul kfwyl die kind clie een is wat 

geleer word. Straf kan 'n deel van hif!t'dk? proses uitmaak w, 1999:103). 



Campbell (200058) omskryf die doel van dissipline soos volg: "to train that child in mnd and 

character to enable him to become a selfcontrolled and constructive member of society". In 

dissipline is die fokus op opleiding, lering en dissipelskap en nie op straf nie. Dit is 'n belangrike 

klem wat aan ouers wrgedra is. Dissipline rnaak van verskillende metodes gebruik, soos 

verskillende swrte kommunikasie, leiiing deur vwrbeeld, roimoddlering, verbale inSt~k~ieS, 

vwrafwaarskuwings en kring in situasies. Straf kan we1 &%I so 'n metode wees. Dit is dus 

duidelik dat daar 'n positiewe sowel as 'n negatiewe manier van dissipline is. Ouers moet 

eerstens poog om diiipline op 'n posikwe manier deur te vow. Die ouer moet die kind se 

ouderdom en ontwikkeling in ag neem tydens diipline en straf (Campbell, 200055). 

Dit is in hierdii program belangrik geag om wers in te l i i  dat hulk wel die voorreg het om in 'n 

gesagsverhouding teenoor die ldeuter te staan, maar dat gesag tot voordeel van die kind 

uitgeoefen moet word - in 'efde en in aanvaarding, met die doel om die ldeuterop te bou en nie 

af te breek. Die balans wat God vir die ge low i  in die Bybel stel, moet aan ouers oorgedra 

word en hulk moet gehelp word om dii korrek toe te pas. Die uitgangspunt wat gebruik is, is 

E W r s  634, 'Kinders, wees as geiowiges a m  j uk  ouers gehoorsaam, want clit is wat die wet 

van God vereis. Eer pu vader en moeder.. . . En vaders, moenie julle kjnders so behandel dat 

hulle opstandii word nie, maar maak hulk groot met tug en vefman'hg soos die Here dii wil." 

(Bybel 1983) in konbas met die STEP, PET en POSPAR se afwysing of velwateting van die 

gesagsrol van die ouer teenoor die kind. Die generiese irdigting in die genoamde programme is 

egter simrol gebruik, byvoo&eeid die msk#ede maniere van straf. 

6. TERUOVOER UT DIE LOODSONDERSOEK 

Die loodsondersoek het behek dat 'n konsepprogram wat op die genoemde riglyne is, 
oor 'n tydperk van 12 weke (1 2 sessies) aan drie afsondeflike gmepe aang8bied is. Die gmepe 

het slegs uit moeders bestaan. Na eke sessie het die groepsfede 'n sebpgestelde 

evakreringsv~rm (kyk Bylae A) voltmi. Die evaluering het gefolaw op die pas afgetope sessie. 

Aan die einde van die reeks byeenkornste, is daar nog 'n evalueringsMnn (kyk 6ylae 6) ter 

wille van 'n globale evaluering voltwi. 

Die aanvankli tydsduur per sessie was bee we. Die groepslede het egter later g m  dat die 

SeSSies langer moet wees om meer tyd vir wae toe te laat. Die sessies is toe verteng na twee 



en 'n half uur. Die duur oor 12 weke word deur die groep as positief beleef. Hulle noem dat dit 

hulle geleentheid b i i  om mekaar te leer ken en meer gemaklik te raak met mekaar. 

Die sty1 van aanbieding, naamlik 'n aanbieding met ruirr4e vir vrae en vertellinge van& die 

groep, word as positief beleef. Veral aangesien die doel van die groepe is om kennis te bekom, 

Myk die aanbiedingstyl wel effektief te weas. Hierdie groepe het skgs uit rnoeden bestaan. 

Die sessies was so geskryf dat daar na elke sessie huiswerk was wat die o m  tuis saam kon 

deurwerk ten einde die vaders ook te betrek. Dit is deur rneeste gmepskde as Me positief 

beieef. Amal het egter nie die huiswerk gedoen nie. 

Die konsepprogram is vanuit 'n Christelike perspeMief aangebied. Dit was baie positief vir d die 

groepslede. Baii betekenisvolle getuienisse is ontvang en is ook na die leraan van die 

gemeente toe deurgegee. Ouen het 'n definltiewe behoefte daaraan om van dag tot dag te 

ervaar hoedat hulle as ouers in afhanklikheid van God wandel, dat ouenkap 'n bepaakk opdrag 

van God insluit en w k  dat Hy die krag en die waameid b i i  aan die wat dii wa en daama soek. 

Die groepslede het Wens melding gemaak van die feit dat dk basef dat "ek nie allean k nie" 'n 

posititwe belewenis vir hulle was. Db gmepslede het daawan beww geword dat alle ouers 

met d i i l f de  aspekte van ouerskap sukkel. Dit is dus nie dle individu wat nie goed genoeg is 

nie, m a r  die eise van ouerskap in geheel wat so uiMagend is - vir almal. 

6.2 Temps van die koraeppro~r~m 

Die sessie rakende die doeVfunksie van ouerskap - 'n Bybelse perspekM, was vir die 

groapslede wrweldlgend positief. Gmepskde het gemeld dat hulk 'n totad nuwe insig 

ontwikkel het en dat hulle w r  nuwe energie beskik vir hul ml as ouer. 

Die aanbieding rondom die struiiMokke in ouetskap. wat speMM fdna op die ouer se 

menswees, soos sy s8heeld, gesin van herkoms, onvervverkte trauma en geestelike idanfitei, 

is positief ontvang. Groepslede se reaksie was prkm& dat hulk insig onbikkd het in hub eie 

gedrag sowel as dii van hulle eggenote. Daar was 'n paar groepslede (3 van 27) wat in die 

evaluering te kenne gegee het dat hulle nie in di6 areas van huHe lewe probleme ervaar nie, en 

dat hulk dus nie veel baat gevind het by die sessie nie. 

Die tema mndom 'Was pas my huwelik in" was vir die wers fenomenaal. Die reaksie hiemp 

was oonnrekligend. Daar is spesifiek gekyk na die funksie van die huwelik in di i  gesin en dat 

die htmelik die eemte pieriteit Bly, Pralctiese icleea is gebied eer hee em juis ds reg te Qte Die 



gevaar van 'n kindgesentreerde wenkapslyl is geillustreer en het tot groot helderheid by 

groepslede bygedra. 

Botsande ouerrkapstyle word deur die meeste ouers as 'n probleem beskou. Dii word veral 

gesien as iets wat 'n negatiewe effek op die huwelik het en tot verwarring kan lei by die kind. 

Dim sessie het gefokus op die mees algemene ouerskapstyle en clan met die spesifkke 

ve~lysing na 'n gebalanseerde 0-1. Groepdede het die sessie se kenniswaarde as 

positief beleef. Tydens die evaluefing van dii sessie, het die groepslede gemeld dat 'n vorige 

lesing oor stmikdblokke amper spontaan daartoe gelei het dat die kvmssie van werskapstyle 

nie meer so 'n probleem Myk te wees nie. Hierdie is 'n betekenisvolle waarneming deur die 

groepslede en sou verder kon word. Dit kan moontEk s M  vvees om die sessie 

oor ouerskapstyle in te skakd by die sessie wat handel oor die gesin van herkoms. 

Die inliing rondorn die ldeuter se ohvikklingsfase, met spesifieke verwysiog na sy 

emosionde en kognitiewe onhuikkeling, was vir die groepslede van groot waarde. Die 

groapslede het baii insig ontwikkel en is van mening dat hiierclie kennis 'n clefmitiewe invloed 

gaan h6 op hulk kontak en v e r t ~ ~ u d i i  met die ideular. Ouers het baii ~ a e  gehad mndorn dm 

o n t w i k k e l i i e  in eke wardonrsfase van die kleuter. Groepslede het gameld dat hulle 

hierdie sessie eenler oor twee sessies sou wou doen, aangesien die i n l i i  baie is en 

integrering d m  bemoeilik word. 

Die kind en q temperament was ook vir die groepslede waardevol. Die infigting rakende die 

invloed van wmkillende tenparamente in die huis op die g e s i n s d i i ,  was vir die o m  

baie positief. 

Die kieuter se emosione(e behoeftes, was ook vir die o m  positief. Daar was gefokus op die 

vyf basiese emosiMlela bahoeftes van kinders goos omskryf deur Pringle goes aengehaal deur 

Potg i i r  (2001:2). P r a M i  byvoegiis is telkens gedoen met die kfem op die klwter. 

Die ie "sped met jou kind" is positief beleef. Groapslede is ingelg oor die w&ehl van die 

kind in spa, met inagnerning van sy sosiale ontwikkelig. Praktiese ides oor tyd, die hoe en 

wat om te speel, is bespek. Groepdede het telkens genoem dat hulk hierdk 'nligth.rg graag 

woe& in hulk lewe sou wou onhrang het. 

Morele en karaldaronWeling was vir die ouars baie WemssaM Hulk het die praldiese 

voorbedde baie sinvol bdaef. Gmeplede meid dat himrdie sessie goeie insig bewerkstellig het 



by die ouers, nie net ten opsigte van hulle kleuters nie, maar w k  ten opsigte van hulle as 

voiwassenes. 

Die sessie w r  diipline was vir die ouers baie positief. Die onderwerp is w r  Wee sessies 

aangebied. Dit het tot sinvolle besprekings aanleiiing gegee. Al die fasette van diipline wat 

hanteer is, is as positief en effektief beleef. Groepslede het die inligting rakende die ouer se 

gesagsrol, met 'n balans, as uiters effekW en positii beskryf. 

Die ouers het aanbeveel dat twee temas by die program bygevoeg word: 
- Die kind se seksuele ontwikkding. Ouers wou spesifiek ook ingelig word w r  hoeveal 

inligting rakende seksude vwrl i ing huk aan hul kktefs moei oorrka. Hulle wou wk  

praktiese advies ontvang oor hoe om hulk kinders te beskefm en hoe om hulk kindm 

weerbaar te maak teen m t l i k e  seksuele misbruik - by die kleuterrkd, deur ander 

mats of deur vdwasse persone. 
- 'n Ander aspek waaraan die ouers 'n behoefte gehad het, was die kwessie van 

konfliihantering tussen sibbe. Hlerdie evaluefing het na vore gekom direk na die sessie 

van kommuriikasie en konfliihantering. Tydens die sessie is meer kkm gel& op 

kormxMikasR en maniere van kofiikhantering tussen ouers en kleuters. 

lndien bogenoemde vootskk aanvaar word t- met dle worstel dat die sessie w r  die 

ontwildcdingsfases oor twee sessies aangebM behoof1 te word. sal die byeenkomste dus van 

12 na 15 vermaerder. Die kombinerkrg van '- met 'strublblokke' kan die aantal 

byeenkomste op 14 te staan laat kom. 

Vanuit die evaluering is dit duidelik dat wers i n l i  rakende werskap met qesifkke 

verwysing na 'n onlwikkehg&se, in dii geval die kleutar, benodig. Ouers se korfmmntaar was 

deurlopend positief en bevestigend dat hulle h i i  iWgting benodig. Die gmepsWe het na 

elke week se lesing gemeld dat hulk die inligting reeds tuii gaan toepas het. Die praktiese 

aspektetasamemetdieinligtingwordaseffektiefbeskryf~clieouers. 

Die terogvoer uit die gtobale evaluering was posibief. Diedfde aannbwefings as wat reeds 

genoem is, is weer genoem Die ouers het die konsepprogram as lmie waardevol. 'n 

noodsaaklilleid en lewemwanderend beskryf. Van die kommentaat was: lek moes h i i i e  

dinge al met my vorige kleuters gsvee4 h e .  'die leraars moei van h i i  inligting by die 

doopkursus inwerK en lek voel so bemagtig en opgewonde in my werskap.' 'n Bykomende 

positiewe uiMoei van die groepsbyeenkornsta was dal die o m  besluit het om 'n 

ondersteuningsgroep te begin om werskapskwedes te bespreek en om as wets saam te bid. 



Daar word aanbeveel dat: 

- Die seksuele ontwikkeling van die kind tesame met die toepaslike voorligting aan die 

kleuter in die konsepprogram ingawerk moet word. 
- KonRikhanteriog tussen sibbe meer spesifiek in die program aangespreek moet word. 
- Die moontlikheii ondersoek word dat werskapstyle eerder onder die tema van 

"struikelbbkke in ouerskap" bespreek word. 

- Getoets moet word of die byvoeging en kombinering van sessies efkklkf en 

imp-aar is. 
- Daar gefokus word op 'n speMeke ontwikkelingsvlak van die kind aangesien dit groot 

waarde inhou vir die o w .  Die ouers is meer gefokus en het 'n soeke na i n l i i i  om 

hulle te bemagtig in die spesifialce fase waarin die kind verkeef. Dit word gevolglik 

aanbeveel dat so 'n pmakhve program vir alle ontwikketi ias~s sa- word. 

- Die konsepprogram vet" ontwikkel word tot 'n formele program en dat 'n formele 

evaluering gedoen woid om die impgk van die program op die effektiwiteit van werskap 

te bepaal. 
- Maniere ondersoek word om vaders meer aktief by owrkgekclingsprogramme te 

betrek 
- Die pmgram aan maatskapliie werkers gebied moet word om as 'n voorkomende diem 

gebruik te word. 
- Die konsepprogram in ander kukure getoets word. Verdere mnming word eanbeveel 

in di6 verband. 
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HOOFSTUK 5 

SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

Die samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings sal vervolgens per hoofstuk gedoen word. 

1. HOOFSTUK 1 - ALGEMENE INLEIDING 

Ouerskap kan beskw word as die belangrikste werk in die M d .  OLMS het 'n invloed op hul 

kinders en op die vorming van die kind. Een van die take van ouerskap is om die kind tot 

vohwssenheid te begelei. Hierdie taak kan slegs suksesvol volvoer word indien daar 'n 

positiewa en stawige verhouding tussen ouer en kind bestaan. 'n Positiewe en stawige 

verhouding kan daargestel word indien die wer kennis en begrip van die kind, asook opregte 

liefde tesnoor die kind kan ervaar. 

Ale manse gaan van geboorte tot met dim dood deur verskeie ontvcikkelingsfases. In elke fase 

bemeester die kind sekere aspekte in sy bio-psigososiale rnenswees. Die baba se kognitiewe 

onhikkeling stel hom byvoorbeald in staat om sekere kognitiewe take te bemeester, in die 

oorgaan na die kleuterfase kan die kind verdere kognitiewe take bemeester en so vind daar 

deurlopende ontvvikkeling en veranderde gedrag plaas. Dit is nodig vir ouers om hiewan kennis 

te dra en daarby te kan aanpas indien die wer die kind optimal wil laat ontwrikkel en 'n 

verhouding MI bou. Kennis en insig van die kind binne sy ontwrikkelingsfase verbeter ouers se 

kans op 'n positiewe wer-kind-verhouding. Dit wwd as 'n proaktiew benadering tot ouerskap 

beskw. Proaktiewe wers antisipeer gedrag en soek na maniere om toepaslik in hulle kinders 

se behoeftes te vomien. Ouers beskik dikwels nie oor hierdie kennis nie. Hierdie inligting is 

maestal in 'n generiese vorm beskikbaar, maar dit is nie akyd gefokus op 'n spesifieke 

onhikkelingsfase van die kind nie. 

In hierdii studie kom die volgende vrae na vore: 
- Wat is die leerbehoeftes van ouers met kleuters? 

Watter riglyne kan aan die maatskaplike werker gebied word ten opsigte van 'n 

proaktiewe begeleidingsprogram vir o w n  met kleuters? 



Die motivering van hierdie studie spruit uit die intense belangstelling en navrae van ouen met 

kleuten vanuit die privaatpraktyk van die navoner. Ouers se behoefte na begeleiding is groot 
' 

tydens die kleuterfase aangesien die ouers se lwpbaan as opvoeden dan e m  aktief begin - 
na die passiew baba-stadium. 

Dit was duidelik dat ouen met kleuters 'n groot behoefte het aan kennis ten opsigte van hulle rol 

in ouerskap en die hoe en die wat van dit wat hulle as ouers rnoet doen en wt hulle kleuters 

nodig het. Dit is so dat daar heelwat popul6t-e literatuur en ook verskeie 

ouerbegeleidingsprogramme beskikbaar was; tog is hierdie inligting nie vir al die wets 

aanvaarbaar, toeganklik of genoegsaam nie. 

Dit is daarom nodig om riglyne vas te stel waaruit 'n ouerbegeleidingsprogram vir w e n  met 

kleuten saamgestel kan wwd. As hierdie riglyne saamgastel word, kan 'n 

konsepouetbegeleidingsprogram ontwikkel word wat tydens die navoningsproses verder verfyn 

kan word ten einde 'n finale produk daar te stel. 

Die doelstelling van hierdie studie is om riglyne daar te stel vir die ontwerp van 'n proaktiew 

begeleidingsprogram vir ouers met kleuters. Om hierdie doelstelling te bereik, is sekere 

doelwitte gestel, naamlik: 
- Om die kennis en leerbehoeftes van ouers met kleuten vas te stel. 
- Om riglyne vir 'n proaktiewe bageleidingsprogram vir ouers met kleuten daarte stel. 

Die sentrale teoretiese stelling van hierdie studie is dat insae in die kennis- en leerbehoeftes 

van ouers ten opsigte van hul ouerskap van kleuters die navorser in staat stel om'n proaktiewe 

begeleidingsprogram saam te stel ten einde die ouen op 'n doeltreffende wyse te ondersteun 

en te begelei in die daantel van 'n positiew ouer-kind-vehouding. 

Vir die doel van die studie is intenrensie navoning ondemeem, en wel die eerste vier fases, 

naamlik: 

Fase 1: ProMeemanalise en projekbeplanning 

Fase 2: Versameling van inligting en sintese 

Fase 3: ontwerp 

Fase 4: Vroee ontwikkeling en loodsondersoek 

Die deelnemers aan hierdie studie kan in vier groepe verdeel word, naamlik informele 

deelnem, professionele penone, fokusgroepdeelnemers en 'n loodsondersoekgroep. 

Tydens hierdie flavorsing is gebruik gemaak van kwalitatiewe navorsing met die stel van 'n 

kernmag en 'n selfsaamgestelde vraelys in die v i d e  fase van die intewensienavolsing. 



Die volgende gevolgtrekkings kan uit hooMuk een gemaak word. 

Die ouer se v e m  om die ontwikkelingsfase van die kind te ken en verstaan kan 'n 

belangrike rol sped in die vestiging en instandhouding van 'n positiewe ouer-kind- 

verhouding. 
- H m l  daar baie populh inligting in die media beskikbaar is sowel as venkeie 

ouerhgeleidingspmgramrne, bied dit nie altyd inligting rondom ouenkap binne 'n 

bepaalde onhnrikkelingsfase @yvwrbeeld di6 van die kleuter) nie. 
- Daar bestaan 'n behoefte na 'n proaktiewe benadering in ouerskap, waar ouers 

vwraf w r  kennis en vaardighede beskik ten opsigte van die ontwikkelingsfase 

waarin die kind horn bevind, ten einde die kind in hierdie fase optimal te ondersteun 

en op te voed, in plaas daawan om bloot te reageer op dit wat die kind presenteer in 

die betrokke fase. 

Die volgende aanbevelings kan gemaak word: 
- Navorsing moet gedoen word w r  die kennis en leerbehoeftes van ouers met 

kleuters. 
- Vanuit die navorsing oor die kennis- en lewbehoeftes van ouers met kleutets moet 

riglyne vasgestel word wat ded moet vorm van 'n proaktiewe 

ouerbegeleidingsprogram. 
- Die maatskaplike werker moet bewus wees van die kennis- en I- van 

ouers met kleuters ten einde 'n effektiewe diem te kan lewer. lndien hienlie 

behoeftes proaktief bevredig kan word, kan latere probleme in die ouer-kind- 

vdouding geminimaliseer word. 

2. HOOFSTUK 2 - NAVORW-RP EN METODE 

Vir die doeleindes van hierdii studie is gebruik gemaak van intetvensienavorsing. 

lntewensienavwsing is toegepaste navorsing en dus gefokudgetig op verkryging van moontlike 

oplossings vir p rak t i i  probleme, maar met 'n spesifieke intervensiedoel. In hierdie shrdie is 

gebruik gemaak van die eefste vier fases van intewensienavorsing. 



In die eerste fase is gefokus op probleemanalise en projekbeplanning. Tydens hierdie fase is 

die deelnemers geidentifiseer, toestemming is vir verkty vir deelname aan die ondersoek met 

die oog op insameling van inligting ten einde 'n riglyn vir 'n ouerbegeleidingsprogram vir ouers 

met kleuters saam te stel. Daar is drie fokusgroepe saamgestel om vas te stel wat ouen as 

kennis- en leerbehoeffes identifiseer ten opsigtevan hul ouecskapsvaardighede, met spesifieke 

fokus op die kleuter. Die inligting wat ingesamel is, is volgens Tesch se agt-stapbenadering 

ontleed. 

Tydens die twaede fase van die intervensienavoning is gefokus op die insameling van inligting. 

Die doel daawan is om duplisering uit te skakel en te bepaal wat raeds in die verband deur 

ander navorsers gedoen is. In hierdie fase is dus aandag gegee aan bestaande literatuur. 

Daar is ook gekyk na drie bestaande ouerbegeleidingsprograrm, naamlik PET, POSPAR en 

STEP. Dit is gedoen om te kyk na oorvleueling van inligting, bruikbare inligting en nuwe 

inligting soos deur die fokusgroepe gevdentifiseer. Tydens hierdie fase is daar ook ondemoude 

gevoer met ander professionele person8 wat belang by die studie sou h€. 

Die derde fase in intewensienavorsing is die ontwarpfase. In hierdie fase is aandag gegee aan 

die ontwerp van riglyne vir 'n ouerbegeleidingsprogram. Nadat die inligting - soos verkry deur 

die fokusgroepe - ontleed is, is riglyne saamgestel. Hierdie riglyne is aan die oonpmnklike 

fokusgroepe voorgehou vir terugvoer en is verder verfyn. In hierdie studie is die spesifieke 

uitgangspunte van die program, asook die temas wat dit moet insluit, vasgestel. 

Die vierde fase van intervensienavorsing is die woe& oMkkeling en loodsondersoek. Dit 

behels die ontwikkeling van 'n pmtotipe (of voorlopige) intervensie deur die uitvoering van 'n 

loodsondersoek. Nadat die fokusgroepe die programriglyne goedgekeur het, is die ontwikkeling 

van die prototipe voortgesit. 'n Liiratuurkontrole is ondemeern en programinhoud is tot die 

programriglyne toegevoeg. Hierdie konsepprogram is vewolgens aan drie nuwe groepe 

aangebied. Die doel daawan was om vas te stel of die aarwanklik gefdentifiseetde riglyne 

voldoende voorsien in die kennis- en leerbehoeftes van ouen met kleuters. Evaluering is 

gedoen aan die hand van 'n deurlopende, eenvoudige vraelys. Tweedens is daar aan die einde 

van die deu~loop van die konsepprogram, 'n evalueringsvorm ingevul. Deur rniddel van die 

proses kon bepaal word of die konsepprogram verdere herontwerp benodig of gaskik is vir 

verdere ontwikkeling en toetsing. 

Die volgende gevolgtrekkings kan uit hoofstuk twee gemaak word: 



- lntewensienavorsing is 'n bruikbare en waardevolle navorsingsmetode in die soeke 

na oplossings vir praktiese probleme, met 'n spesifieke intewensiedd. 
- In die gebruikmaking van die eerste vier fases van intewensienavorsing is die 

aanvanklike doelstelling van die navorsing, soos uiteengesit in hoofstuk 1, suksesvol 

bereik. 

2.3 Aanbevelings 

Die volgende aanbevelings kan gemaak word: 
- ldentifisering van ouers se kennis en leerbehoefks aangaande ander 

ontwikkelingsfases (byvoorbeeld die middelkindejare en die tienerjare) kan aan die 

hand van dieselfde navorsingsmetode gedoen word. 
- Die laaste twee fases van intewensienavorsing behoort voltooi te word ten einde 'n 

finale program daar te stel wat tot voordeel van ouers met kleuters gebruik kan word. 

3. HOOFSTUK 3 KENNIS- EN LEERBEHOE- VAN OUERS MET 

KLEUTERS 

Aangesien niemand volmaak is nie, is dit te verstane dat ouerskap geen maklike taak is nie. 

Juis om diB rede soak ouers na inligting rakende hul kinders se behoeftes sowsl as inligting om 

hul kinders beter te verstaan. Ouers is meetmale onkundiiof vefward oor hul kinders se 

gedrag en spreek die behoefte uit na kennis vanuit 'n perspeMiefwat met hulle wficlikheidsvisie 

versoenbaar is. 

Soos genoem, is die doelstelling van hierdie studie om vas te stel watter kennis- en 

leerbehoeftes ouers met kleuters het, ten einde 'n riglyn vir 'n ouerbegeleidingsprogram daar te 

stel. Ten einde die d d  te bereik, is daar van intervensienavorsing gebruik gemaak. In hierdie 

hoofstuk is daar prim& verslag gedoen oor die resultate van stap een (probleemanalise en 

projekbeplanning) en stap twee (die insameling van inligting en sintese) van die 

navorsingsproses. 

Die resultaat van stap een en twee van intelvensienavorsing was dat bepaalde kennib en 

leerbehoeftes gerdentiiseer kon word. 'n Sterk behoefte wat geopper is, is die behoefte aan 

ouerbegeleiding vanuit 'n Christelike perspekfiefen dat die program spesfiek op die kleuterfase 

fokus. 'n Verdere behoefte wat genoem is, was dat 'n program nie net uit teorie moet bestaan 



nie, rnaar ook praktiese wnke moet bevat. Onderwerpe wat vanuit die fokusgroepe na vore 

gekom het, was: 
- dissipline, gefokus op die kleuterfase, 
- verwysing van die ontwikkelingsfases van die kleuter, spesifiek die kognitiewe en 

emosionele ontwikkeling van die kleuter, 
- morele ontMkkeling en karakterontwikkeling, gefokus op die kleuterfase, 
- ernosionele behoeftes van die kleuter, 
- ouers se betrokkenheid by kindenpel, 

die uniekheid van die kind met verwysing na die temperamente van die kleuter, 

konflikhantering en komrnunikasie, gefokus op die kleuterfase, 
- ouerskapstyle, 

- die huwelik tesame met die eise van ouerskap, en 
- aspekte wat die individu se ouerskap negatief kan bal'nvloed. 

Die volgende gevolgtrekkings kan uit hoofstuk drie gemaak word: 
- Vanuit die probleernanalise en pmjekbeplanning in die eerste fase van 

inteivensienavming, het dit duidelik na vore gekom dat ouers mat kleuten 

definitiewe kennis- en leerbhoeftes het. 
- Die behoeftes van ouers wat na vore gekom het in gesprekke met ouen in dim 

privaatpraktyk en met ander pmfessionele persone, word in die fokusgroepe 

bavestig. 
- Ouem hat 'n defmitiew behoefte na 'n werbegeleidingsprogram wat fokus op 'n 

spesifieke ontwikkelingsfase (byvoorbeeld die kleuterfase). 
- Van die onderwrpe wat as riglyne QeIdentifiseer is dew die fokusgroepe, is 

algemene o n d e m  soos ouerskapstyle, kommunikasie en dissipline. Die venkil 

is egter dat die literatuur wat daartoe gevoeg word, gefokus moet wees op die 

spesifieke ontwikkelingsfase van die kind. 
- Ouers het 'n behoefte daaraan dat die program vanuit 'n Christelike petspektief 

toegelig sal weas. 
- Ouen het 'n behoefte aan leiding in aspekte wat vir hulle 'n werldikheid is en w k  'n 

invlced op hul ouerskap het - sws hul hw l i k ,  hul gesin van herkoms en 

persoonlike onveMlerMe trauma. 
- Ouen MI dat 'n program praktiese m k e  moet bevat wat maklik in hulle 

omstandighede toegepas kan wwd. 



Die volgende aanbevelings kan gemaak word: 

'n Pmaktiewe ouerbegeleidingsprogram wat spesitiek fokus op ouers met kleuters, 

moet ontwikkel word. 
- Die konsepouerbegeleidingsprogram (prototipe) moet vanuit 'n Christelike 

perspekfief saamgestel word. 
- Die konsepouerbegeleidingsprogram (prototipe) met teoretiese inligting sowel as 

praktiese d m t e  aan die ouers met kleuters oordra ten einde optimaal te voorsien 

in hul spesifieke kennis- en leerbehoeftes. 
- Die onderwarpe, sws gei'dentifiseer dew die fokusgroepe, moet as temas gebruik 

word in die saamstel van 'n proaktiewe ouerbegeleidingsprogram. 

Vanuit hierdie riglyne moet literatuur toegevoeg word en 'n 

konsepouerbegeleidingsprogram (prototipe) moet ontwerp word. 
- Hierdie konsepouerbegeleidingsprogram (prototipe) met in 'n loodsondersoek 

ge&alueer word met die oog op verdere verfyning en om die implementearbaarheid 

en effaktiwitei daa~an voorlopig te to&. 

A HOOFSTUK 4 - PROAKTlEWE BEGELUDING VIR OUERS MET KLEUTERS: 

PROGRAMRIOLYNE 

In hierdie hoofstuk is daar aandag gegee aan die ontwerp van 'n konsepouerbegeleidings - 
program wat op grond van die ge'ldentifiseerde behoeftes van ouers ontwwp is. Hierdie 

konsepouerbageleidingspmgram is aan drie afsondedike groepe aangebied met die oog daatup 

om die riglyne te evalueer sodat verdere verfyning kan plaasvind. 

In die voorafgaande hoofstuk is gefokus op die probleernanalise en pmjekbeplanning asook die 

insameling van inligting en sintese. In hierdie hoofstuk het die fokus geval op die ontwerp en 

die v W  onlwikkeling en lwdsondersoek. 

Gedurende die ontwerpfase en die v& oMkkeling en loodsondersoek is die riglyne vir 'n 

konsepouerbegwdingspmgram saamgestel. Die riglyne het die spesifieke uitgangspunte van 

die pmgram s d  as die verlangde temas beskryf. Die riglyne is verder verfyn nadat dit aan 

die aanvanklike fokusgroepe voorgehou is. Daama is 'n literatuurkontrole ondemeem en 

programinhoud tot die riglyne toegevoeg. 



Die konsepouerbegeleidingsprogram is daama getoets deur dit aan drie afsondefiike groepe 

aan te bied. Die doel daarvan is om vas te stel of die aanvanldik geldentifiseerde riglyne 

voldoende vwnien in die kennis- en leerbehoeftes van ouers met kleuters. Daar is w k  gekyk 

na die implementeerbaarheid en effektivuiteii van die programiglyne. Na dke gmepsessie is 'n 

eenvoudige evaluefingsvorm deur elke groepslid voltmi. Hierdie deufiopende evaluering is 

gebruik om veranderinge aan te bring sow nodig. 'n Vdlediie evaluering is na die A m p  van 

a1 die sessie deur elke gmepslid ingevul. Die doel daarvan was om te kpaal of die program 

herontwerp benodig of geskik is vir verdere ontwikkeling en toetsing. 

Daar is in hierdie hoofstuk gefokus op die doel van die konseppmgram. Aansienlike 

ontwikkeling vind tydens die kleuterfase plaas. Talle nuwa vaardighede word bemeester en 

hierdie fase wwd alle- beskou as die belangrikste vormingsjare. Ouers hat nodig om 

bemagtig te word w r  hoe om juis in hierdie fase 'n sterk, posifewe ouer-kind-vefilouding daar 

te stel. Ouers het liefde sowel as kennis van hul kleuter se ontwikkeling en behoeftes nodig ten 

einde wl effektief in hul werskap te wees. 

Me uitgangspunte van die konsepprogram is uitaengesit in die hoofstuk. Belangrike punte is 

onder andere dat die program vanuit 'n Christelike perspektief geskryf moet wwd. Ook is 

hierdie program se fokus nie terapeuties van aard nie - eerder opvoedkundig en dii sal in 'n 

lesingstyl aangebied word. Die program moet praktiese elemente bevat 

Die terugvoer van die loodsondersoek was wdd igend  positief. Twee addisionde 

onderwerpe is deur die ouers venoek vir insluiting in die program, naamlik die seksuele 

ontwikkeling van die kleuter en sibbe-konflik. Die sessie oor die kleuter se ontwlkkelingstake 

bevat baie inligting en die groepe het aanbeved dat h i i i e  tema wr twae sessies aangebied 

moet word. 

Die volgende gevolgtrekkings kan uit hoofstuk vier gemaak wwd: 
- 'n Konsepoua~eleidingspqram is tydens die ontwerp en vroee) ontwikkeling en 

loodsondersoek-fates van intervensienavorsing saamgestel. 
- Hierdie konsepo~eidingsprogram is deur drie groepe deurlwp en is 

oo~legend as uiters pwitief g&valuasr. 
- Die groapa het addisionele behoeftes geldentifiseer. 

Dit blyk dat die saamstel van 'n konsepouerbegeleidingsprogram vir ouen met 

kleuters die kennis- en leerbehoeftes van hierdie kategorie w e n  aanspreek. 
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Die volgende aanbevelings kan gemaak word: 

lnligting oor die seksuele ontwikkeling van die Neuter en sibbe-konflik moet tot die 

program bygevoeg word. 
. Die sessie oor die klc2~ter se ontwikkelingstake moet lids oor twee sesSieS 

aangebied word w n s  die groot hoeveelheid inligting wat oorgedra word. 
- Die verdere ontwikkeling, verfyning en toetsing van die program moet piaasvind. 
- Die sessie oor ouenkapstyle rnoet by die bespreking van die gesin van herkoms 

ingevoeg word. 

5. ALOEMENE WOLGTREKKING EN AANBEVEUNO 

Hierdie studie se gestelde doelwitte is bereik, deurdat: 
- Daarin geslaag is om kennis- en leerbehoeftes van wers met kleuten vas te stel. 

(HoofsU 3) 
- Daarin geslaag is om riglyne vir 'n proaktiewe begeleidingsprogram vir ouers met 

kleuten daar te stel. (Hoofstuk 4) 

Die sentrale teoretiese stelling is bevestig deurdat die navomer in staat was om, met die insae 

wat verkry is in die kennis- en leerbehoeftes van ouen met kleuters, riglyne vir 'n proaktiewe 

begeleidingsprogram saam te stel. 

Die algemene doelstelling van hiirdie studie is bereik. Die navorser het daarin geslaag om 
riglyne te identitiseer vlwt in 'n proaMiewe werbegeleidingsprograrn vewat kan word ten einde 

wers (met spasifkke verwysing na wers met Neuters) se kennis en IeetWwMes effektief te 

kan aanspreek. 



Die volgende aanbevelings word gemaak: 
- Hierdie konsepouerbegdeidingsprogram met verder verfyn en onlwikkel word deur 

verdere studies. 
. Die waarde van 'n ouerbegeleidingsprcgram wat op 'n spesifieke onlwikkelingsfase 

fokus, me t  nagevors word in ander onlwikkelingsfases (sws die tienerfase). 

- Verdere navorsing moet gedoen word ten einde wetenskaplik te bepaal wat die 

impak en waarde van hierdie proaktiewe begeleidingsprcgram is. 
- Verdere navoning kan ondemeem wMd w r  die toepassingsmoontlikheda van 

hierdie program met teikengroepe in ander kulture en ander sosio-ekonomiese 

omstandighede. 
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BYLAE A 

EVALUERINGSVORM (Waekllks) 

..................... Datum: .......................... Sessie: 

Evalueer assebllef die volgende op 'n skaal van 0 - 5. 

1 Was die tema van hierdie sessie van waarde? 

...................................................................................................................... 
I 2 3 4 5 

Effens van Redelik van Taamlik van Baie van Uiters van 
waarde waarde waarde waarde waarde 

Enige voorstelle: .............................................................................................. 

2. Was die inligting wat tydens dle sessie bekom is, voldoende? 

1 2 3 
Nie Redelik Taamlik 
voldoende nie voldoende voldoende 

4 
Baie 
voldoende 

5 
Heeltemal 
voldoende 

Enige voorstelle: ................................................................................................ 

3. Evalueer u tevredenheid met vandag se groepsbyeenkoms: 

1 2 3 
Baie ontevrede Ontevrede Neutraal 

4 
Tevrede 

5 
Baie tevrede 

...................................................... 4. 6ykmnde korntnentaar I aanbevelings: 



BYLAE B 

VRAELYS VIR EVALUERING VAN RIGLYNE SOOS WEERGEGEE IN DIE 

OUERBEGELEIDINGSPROGRAM 

ANTWOORD DIE TOEPASLIKE VRAE MET DIE MERK VAN JAINEEIONSEKER. MOTIVEER 

ASSEBLIEF ELKE STELLING. 

1. Die program strek oor 12 weke. Is die hoeveelheid sessies aanvaarbaar? 

I JA 1 NEE I ONSEKER I 

Motiveer: 

2. Is die iydsduur, twee en 'n h a k r e  per sessie, voldoende? 

I JA 1 NEE I ONSEKER I 

Motiveer: 

3. Was die programmateriaal (uitdeelstuk) wat verskaf is, effektief? 

I JA 1 NEE I ONSEKER I 

Motiveer: 

4. Was dle formaat van die byeenkomste effektief? 

J A 

Motiveer: 

NEE ONSEKER 



5. Was die aanbieding van die program effektieff 

I JA 1 NEE I ONSEKER I 

Motiveer: 

6. Het die program 'n positiewe impak op jou ouerskap gemaak? 

I JA 1 NEE I ONSEKER I 

Motiveer: 

7. Het hierdie program 'n invloed op jou huweiiksverhouding gehad? 

Motiveer: 

J A 

8. Noem enige ander iewensterreine waarop hierdie program na jou mening 'n 

invloed gehad het 

9. Het hkrdie program enige nuwe inllgting rakende ouerskpp aan jou verskaff 

NEE ONSEKER 

J A 

Motiveer: 

NEE ONSEKER 



10. Slaag hierdie program in sy funksie as 'n ouerbegeleidingsprogrpm vir ouers met 

kleuters? 

( JA 1 NEE I ONSEKER I 

Motlveer: 

Evalueer asseblief dle temas van die program. 

Het die volgende temas aan u leerbehoeftes as ouers van kleuters voorsien? 

Merk jplnealonseker. 

1 1  Die funksieldoel van ouerskap - 'n Bybelse perspewet 

12. Struikelblokke in ouerskap - 'n reallteit 

ONSEKER J A 

13. Huwelik vs. ouerskap? Waar pas die huwelik in? 

Motlveer: 

NEE 

I JA 1 NEE I ONSEKER I 

ONSEKER J A 

Motiveer: 

Motiveer. 

NEE 



14. Ouerskapstyle 

( JA 1 NEE I ONSEKER I 

Motiveer: 

15. Die kleuter se ontwikkelingstake in sy emosionele, kognitiewe en sosiale 

ontwikkeling 

16. Elke kind se unieke menswees - temperamente 

J A 

( JA I NEE I ONSEKER ] 

Motiveer: 

Motiveer: 

NEE 

17. Die kleuter se emosionele behoeftes 

ONSEKER 

) JA 1 NEE 1 ONSEKER I 

Motiveer: 

18. Verhouding bou met die kleuter - sped met jou kind 

J A 

Motiveer: 

NEE ONSEKER 



19. Kommunikasie en konflikhantering 

1 JA 1 NEE I ONSEKER I 

Motiveer: 

I JA 1 NEE I ONSEKER I 

Motiveer: 

21. Dissipline 

I JA I NEE 1 ONSEKER I 

Motlveer: 

22. Watter onderwerp(e) het vir u die meeste beteken? 

23. Watter ondemerp(e) het vir u die minste bateken? 

24. Enlge voorstelk of aanbevellngs? 


