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OPSOMMING

Die doel van hierdie studie was om 'n omvattende beskrywing te gee van wat 'n portuurhelpersprogram behels en om riglyne daar te stel vir die ontwerp en implementering van
'n portuurhelpersprogram in universiteitskoshuise.
Ten einde hierdie doelstellings te bereik, is daar eerstens 'n omvattende literatuurstudie
gedoen om die aard en omvang van probleme wat studente van tersiere opleidingsinstansies ervaar, te bepaal. Daar is tot die gevolgtrekking gekom dat studente vandag
voor baie probleme en uitdagings te staan kom en dat daar 'n groot behoefte aan
effektiewe hulpverlening bestaan. Verder is die begrippe portuurhulp, portuurhelper en
portuurhelpersprogram vanuit die literatuur beskryf en portuurhulp is as 'n effektiewe
wyse van hulpverlening binne die universiteitskoshuisopset ge'identifiseer. Riglyne vir
die suksesvolle en effektiewe ontwerp en implementering van 'n portuurhelpersprogram
vir universiteitskoshuise is vanuit die literatuur opgestel en Plomp se algemene onderwyskundige ontwerpmodel is hier as vertrekpunt gebruik.
Die empiriese ondersoek het die vorm van 'n gevallestudie aangeneem aangesien dit
slegs by die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit uitgevoer is. Die
empiriese ondersoek het ten doel gehad om vas te stel of daar werklik 'n behoefte by
studente in universiteitskoshuise bestaan om van 'n portuurhelpersprogram in die
koshuis gebruik te maak, om riglyne vir die effektiewe ontwerp en implementering van 'n
portuurhelperstelsel te ondersoek en om ondersoek in te stel na die doeltreffende opleiding van portuurhelpers vir universiteitskoshuise. Daar is van vraelyste, waarneming
en semi-gestruktureerde onderhoude met kundiges op die terrein van portuurhulp,
gebruik gemaak om tot die volgende algemene gevolgtrekkings te kom:
Studente is tot 'n groot mate geneig om probleme van 'n meer ernstige aard te
hanteer deur dit met vriendelinne waarmee hulle in 'n noue persoonlike verhouding staan, te deel.
Daar bestaan 'n behoefte aan 'n portuurhelpersprogram vir universiteitskoshuise,
studente is bereid om van so 'n program gebruik te maak en studente sou graag
self aan die voorpunt wil staan van die organisering en bestuur van so 'n program.

Ten einde 'n portuurhelpersprogram in 'n universiteitskoshuisopset suksesvol en
toepaslik te ontwerp en te implementeer, gestelde riglyne vir die ontwerp en
implementering van so 'n program gevolg behoort te word.

Aan die einde van die studie word aanbeveel dat 'n portuurhelpersprogram in elke
universiteitskoshuis of -kampus gei'mplementeer behoort te word ten einde die
groeiende behoefte aan hulpverlening onder studente van tersiere opleidingsinstansies
in Suid-Afrika effektief aan te spreek. Verskeie aanbevelings vir verdere navorsing word
gemaak.
Sleutelwoorde: peer helping, peer helpers, natural helpers, peer relationships, peer
helping programmes, university students and college students problems: health; mental
health; burnout; depression; suicide; alcohol disorders; smoking; drug abuse; eating
disorders; violence; HIVIAIDS; sexual activities; rape.

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide a comprehensive description of what a peer
helper programme is and to set guidelines for the design and implementation of a peer
helping programme for university residence students.
In order to achieve these objectives a literature study was firstly conducted to attain a
good understanding of the problems that students of tertiary institutions are currently
experiencing. The conclusion was made that students are today faced with a lot of
frustrations, problems and challenges resulting in a need for care, support and effective
help. Secondly the terms "peer helping", "peer helper" and "peer helper programmes"
were defined and peer helping was consequently identified as an effective way of
addressing the need for help in the student community. This was followed by a
description of guidelines for the design and implementation of a peer helper programme
for students in university residences. Plomp's general educational design model was
used as a point of reference in the setting of these guidelines.
An empirical study was done in the form of a case study as it was exercised only at the
Potchefstroom Campus of the North-West University. The aims of the empirical
research were to determine firstly if there was a real need for the implementation of a
peer helper programme among students in university residences; secondly, to look into
and examine the guidelines set for the design and implementation of a peer helpers'
programme in university residences, and finally to evaluate the efficacy of the training of
peer helpers for university residences. Questionnaires, observations and semistructured interviews were used in the empirical study in order to come to the following
general conclusions:
Students tend to confide in friends when they experience problems of a more
serious nature. In other words they share their problems and concerns with people
whom they are in a close relationship with.
There is a definite need for a peer helpers' programme in university residence
environments. Students are willing to take part and make use of such a
programme and students want to take the lead in organising and managing such a
programme.
xii

In order to design and implement a peer helpers' programme successfully in a
university residence, the set guidelines for the effective designing and implementation of such a programme should be followed.

Finally it is recommended that a peer helpers' programme should be implemented in
every residence or on the campus of every university or tertiary institution in South
Africa in order to address the growing need for help among students, effectively.
Various recommendations for further research were made.
Key words: peer helping, peer helpers, natural helpers, peer relationships, peer helping
programmes, university students' and college students' problems, health, mental health,
burnout, depression, suicide, alcohol disorders, smoking, drug abuse, eating disorders,
violence, HIVIAIDS, sexual activities, rape.
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HOOFSTUK 1

INLEIDING

1.I

PROBLEEMSTELLING

Gedurende die afgelope tyd het die openbare media in Suid-Afrika sterk gefokus op die
studentelewe van veral koshuisstudente op universiteitskampusse. Daar het verskeie
insidente by universiteitskoshuise plaasgevind wat vrae laat ontstaan het oor die
sedelike en morele lewe van studente in koshuise. "Wat word van ons studente?" vra 'n
populere tydskrif (Els, 2003:54) in 'n spesiale verslag oor studentepraktyke wat op SuidAfrikaanse kampusse heers. Al hoe groter kommer word uitgespreek oor die welstand
van koshuisstudente op verskeie universiteitskampusse.
Tydens gesprekke met huisouers (inwonende personeel) van die Potchefstroomkampus
van die Noordwes-Universiteit is dit gestel dat probleme onder studente in koshuise aan
die toeneem is. Die algemene gevoel is dat drankmisbruik, emosionele problerne,
finansiele probleme, onsedelike gedrag, interpersoonlike probleme, geweld, selfmoordpogings, ensomeer, elke jaar toeneem (Vreken, Vreken, Rens, Rens & Du Plooy, 2003).
Tydens 'n ondersoek na die waarde-orientering van koshuisstudente aan die
Potchefstroomskampus van die Noordwes-Universiteit (Vreken & Rens, 2001) is bevind
dat daar 'n geweldige diskrepansie tussen die prioritisering en die uitleef van studente
se religieuse en morele waardes bestaan. Betekenisvolle inligting is verkry oor
probleme wat in universiteitskoshuise ge'identifiseer is. So byvoorbeeld het dit geblyk
dat 40,9% van studente, maar veral manstudente, geweld as 'n aanvaarbare manier
sien om van aggressie en frustrasie ontslae te raak. 31% van manstudente en 18% van
damestudente het aangedui dat hulle alkohol op 'n gereelde basis (1-3 keer 'n week)
gebruik en 40% van mansrespondente het erken dat hulle een tot twee keer per maand
te veel drink. Dit het verder geblyk dat daar 'n aansienlike persentasie van die studente
was wat gevoel het dat hulle drinkgewoontes vir hulle 'n probleem geword het. 16% van
die studiepopulasie sou graag hulp wou ontvang teen drankmisbruik, terwyl 'n verdere
7% onseker was of hulle hulp nodig het of nie. Die ondersoek na die studente se
waardes het verder aangetoon dat 31% van die studente al op een of ander tydstip
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seksueel aktief was. Dit het die gevaar om MlVNlGS op te doen al hoe groter laat word
(Vreken & Rens, 2001:13).
Die vraag ontstaan gevolglik waarheen studente gaan wat probleme ervaar. Tans is
daar verskeie professionele dienste op universiteitskampusse beskikbaar wat na
probleme van studente omsien. Hierdie dienste word egter op vrywillige basis deur
studente besoek en hulle moet self aanrneld vir hulpverlening. Uit die literatuur blyk
egter dat studente waarskynlik hulle probleme meestal eerder met vriende of lede van
hulle portuurgroep sal bespreek (Tanaka & Reid, 1997:29; Anon., 2003; De Jager,
2004).
Volgens die huisouers is die studente spontaan besig om sogenaamde omgeegroepe te
stig wat poog om uit te reik na ander studente in nood (Vreken et a/., 2003). Die
probleern is egter dat hierdie studente nie opgelei is vir hierdie taak nie en dat hulle op
'n lukraakwyse te werk gaan. Dit kan rnoontlik dramatiese gevolge he. Daar is reeds in
1996 (Lewis & Lewis, 1996:307) 'n vergelykende studie gedoen na die gevolge, hetsy
positief of negatief, van verskillende portuurhelpersprograrnrne. Hierdie studie het
bevind dat by instansies waar programme voorkom waar portuurhelpers nie goed
geselekteer en opgelei is nie, asook nie ondersteun en geevalueer word deur professionele persone nie, rneer selfmoordpogings voorgekorn het as by enige ander opset.
'n Deeglike opleidingsprogram is dus nodig om studente toe te rus met die nodige
hulpverleningsvaardighede om mede-studente wat probleme, bekommernisse en
frustrasie ervaar, te ondersteun en te help (Anon., 2003; De Jager, 2003a). Elke
koshuis se hulpprogram behoort behoorlik gestruktureer te word (De Jager, 2003a;
Lewis & Lewis, 1996:314). Na hierdie hulpprogram sal vervolgens verwys word as 'n
portuurhelpersprogram.
In die volgende afdeling gaan probleemvrae geformuleer word wat direk spruit uit die
probleemstelling.

1.2

PROBLEEMVRAE

i)

Wat behels 'n portuurhelpersprograrn?

ii)

Walter riglyne kan gestel word om 'n portuurhelpersprogram effektief binne 'n
universiteitskoshuisopsette laat funksioneer?

2

NAVORSINGSDOELSTELLINGS

1.3

Die doel van hierdie studie was om:
i)

'n Omvattende beskrywing te gee van wat 'n portuurhelpersprogram behels.

ii)

Riglyne te stel vir die implementering van 'n portuurhelpersprograrn in universiteitskoshuise.

1.4

METODES VAN ONDERSOEK

1.4.1

Literatuurstudie

'n Literatuurstudie is onderneem om eerstens ondersoek in te stel na die problerne wat
studente aan tersigre opleidingsinstansies ervaar. Tweedens om op hoogte te kom van
navorsing wat al op die terrein van portuurhulp gedoen is. Daar is veral gefokus op
programme wat by sekondere en tersigre opleidingsinstansies gei'mplimenteer is. 'n
Literatuursoektog is op die Internet uitgevoer en die Ferdinand Postma Biblioteek was
behulpsaarn gewees om bronne met 'n DIALOG-soektog en bronne op die NEXUS- en
ERIC-databasisse na te slaan. Die volgende trefwoorde het vir die soektogte gegeld:
peer helping, peer helpers, natural helpers, peer relationships, peer helping programmes, university students and college students problems, health, mental health, burnout,
depression, suicide, alcohol disorders, smoking, drug abuse, eating disorders, violence,
HIVIAIDS, sexual activities, rape.

1A.2

Empiriese ondersoek

Die empiriese ondersoek het die vorm aangeneern van 'n gevallestudie aangesien dit
slegs by die Potchefstroornkampusvan die Noordwes-Universiteit uitgevoer is.
Ten einde aan doelstelling 1.3 ii te voldoen is van die volgende metodes gebruik
gemaak:

1A.2.l
1.4.2.1.I

Vraelyste
Vraelys A
Vraelys A is ontwikkel om die behoefte aan portuurhulp in universiteitskoshuise te bepaal. Daar is gepoog om ongeveer duisend koshuisstudente aan die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit by
die vraelysondersoek te betrek. Die doel van die vraelys was om vas te
stel wat die aard en omvang van die probleme is wat studente ervaar, hoe
hulle dit probeer hanteer en wat die vereistes is wat hulle aan 'n
portuurhelper sou stel.

1.4.2.1.2

Vraelys 6
Vraelys B is ontwikkel met die doel om die verwagtinge, gesindhede en
houdings van kursusgangers voor die aanvang van 'n portuurhelpersopleidingsgeleentheid vir universiteitskoshuistudentete evalueer

1.4.2.1.3

Vraelys C
Vraelys C is ontwikkel om na afloop van die opleidingsgeleentheid van
portuurhelpers vir die universiteitskoshuisopset die sukses van die opleiding te evalueer.

1.4.2.2

Onderhoude

Semi-gestruktureerde onderhoude is met kundiges op die gebied van portuurhulp
gevoer. Hierdie kundiges het ingesluit:
Persone by drie tersiere opleidingsinstansies waar reeds op bepaalde wyses van
portuurhulp gebruik gemaak word.
'n Persoon wat as koordineerder dien van 'n portuurhelpersprogram wat by 'n
sekondere skool gei'mplementeer is.
Persone wat verantwoordelik was vir die opleiding van portuurhelpers vir
universiteitskoshuise aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus.

1.4.2.3

Waarneming

Waarneming het plaasgevind tydens 'n opleidingsgeleentheid van portuurhelpers vir
universiteitskoshuise.

1.4.2.4

Statistiese tegnieke

Die Statistiese Konsultasiediens van die Potchefstroomkampus van die NoordwesUniversiteit is geraadpleeg met die opstel van die vraelyste. Geskikte statistiese
tegnieke (hoofsaaklik beskrywende statistiek) is gebruik met die verwerking van die
data.

1.5

NAVORSINGSPROGRAM
Literatuurstudie
Toestemming om vraelys A in koshuise af te neem
Samestelling van vraelys A
Afneem van vraelys A
Toestemming om Vraelys B en C tydens 'n portuurhelpersopleidingsgeleentheid
vir universiteitskoshuisstudente af te neem
Samestelling van Vraelys B en C
Afneem van Vraelys B en C tydens 'n portuurhelpersopleidingsgeleentheid vir
universiteitskoshuisstudente
Waarneming tydens 'n portuurhelpersopleidingsgeleentheid vir universiteitskoshuisstudente
Samestelling van onderhoudskedule
Afneem van onderhoude
Bespreking en interpretering van resultate
Gevolgtrekkings en aanbevelings

Hoofstuk 1: Inleiding
Hoofstuk 2: Die aard en omvang van probleme wat studente ervaar
Hoofstuk 3: Portuurhulp
Hoofstuk 4: Riglyne vir die ontwerp en implementering van 'n Portuurhelpersprogram
in Universiteitskoshuise
Hoofstuk 5: Empiriese ondersoek
Hoofstuk 6 : Samevatting, algemene gevolgtrekkings en aanbevelings

HOOFSTUK 2
DIE AARD EN OMVANG VAN PROBLEME WAT STUDENTE
ERVAAR

Studentejare word dikwels beskryf as die beste jare van jou lewe! Dit word geassosieer
met sorgvryheid en plesier, of 'n tydperk van absolute vryheid voordat die verantwoordelikhede van die beroepsw&eld aanbreek. Dit is egter ook 'n kritiese tydperk van
aanpassing, uitdagings en verandering wat al hoe rneer probleme onder studente tot
gevolg het. Daar word dikwels komrner uitgespreek oor die welstand van studente op
Suid-Afrikaanse kampusse. In hierdie hoofstuk gaan daar gepoog word om die aard en
ornvang van die rnees algernene probleme wat onder studente voorkom vanuit die
literatuur te beskryf, ten einde 'n meer volledige beeld van die huidige situasie op
universiteitskarnpussete kry.
Alvorens daar met die bespreking van die bevindinge van die literatuurstudie voortgegaan word, is dit belangrik om te noem dat, alhoewel daar heelwat navorsing
beskikbaar is oor die voorkoms van problerne onder studente aan tersiere opleidingsinstansies in oorsese lande, soos byvoorbeeld die Verenigde State van Amerika (VSA),
daar baie min navorsing beskikbaar is oor probleme wat studente van tersigre
opleidingsinstansies in Suid-Afrika ervaar. 'n Rede wat hiemoor aangevoer kan word, is
dat navorsingsresultate dikwels as sensitiewe inligting beskou word en nie gepubliseer
word nie. Verder moet dit genoem word dat nie alle navorsing by tersigre opleidingsinstansies in Suid-Afrika in hierdie studie gebruik kan word nie. Aangesien die empiriese
ondersoek tot die studente van koshuise van die Potchefstroornkampus van die
Noordwes-Universiteit beperk is waar die oorgrote rneerderheid van studente blank en
Afrikaanssprekend is, is navorsings wat onder oorwegend Swart-, Kleurling- en Indierstudente in Suid-Afrika gedoen is nie altyd relevant nie. Daar sal egter sover rnoontlik
gepoog word om vanuit die beskikbare literatuur algemene tendense aan te dui rondom
die problerne wat studente ervaar.

Die verskillende probleme sal die volgende insluit naamlik: uitbranding, depressie,
selfmoord, eetversteurings, rook, dwelmmisbruik of -afhanklikheid, drankmisbruik,
aggressie en geweld, seksuele aktiwiteite en MIVNIGS.

Uitbranding, meer algemeen bekend as "burnout", is 'n toestand wat ontstaan as gevolg
van 'n lang periode van voortdurende spanning of stres. Die persoon word al hoe moeer
totdat sylhaar energievlakke totaal uitgeput raak en daar van uitbranding gepraat kan
word. 'n Persoon se energie en interne hanterings- of "copingv-meganismesword getap
as gevolg van uitermatige eise wat deur die persoon aan homlhaarself gestel word, of
as gevolg van eise deur byvoorbeeld familie, vriende, die werksomgewing, akademie,
die samelewing (byvoorbeeld die koshuis waarin die persoon bly), ensomeer. Hierdie
totale emosionele uitputting het 'n direkte impak op 'n persoon se motivering, houding
en gedrag (Wholistic Stress Control Institute, 2004).
Tipiese gedragskenmerke van iemand wat geneig sal wees om aan uitbranding te ly,
word soos volg uiteengesit (Repak, 2004):
doen 'n aantal dinge gelyktydig (byvoorbeeld praat op die telefoon, skryf iets op 'n
boek, draai en swaai in die stoel, wink iemand nader)
voel skuldig as hylsy ontspan
is gou verveeld met ander se gesprekke, wil hulle aanjaag, sinne voltooi, onderbreek
stuur gesprekke na eie belangstellings of ondenverpe in plaas daarvan om na
ander persone se gesprekke te luister
kom angstig en gespanne voor wanneer besig is met 'n taak, fokus net om dit af te
handel sodat die volgende taak aangepak kan word
is slegs gefokus op die taak waarmee besig is, vergeet van die omgewing
verkies om iets te besit eerder as om iets te beleef
doen alles teen 'n vinnige tempo (eet, praat, loop)
beleef sekere mense as 'n uitdaging maar ander as 'n frustrasie
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kom fisies gespanne en assertief voor
die wenmotief is baie belangrik eerder as deelname
vind dit moeilik om vir hom-lhaarself te lag
kan nie delegeer nie
vind dit byna onmoontlik om 'n vergadering byte woon sonder om 'n spreekbeurt
te neem
verkies aktiewe vakansies
dryf om gestelde doelwitte te bereik sonder om werklik te weet wat hulle van die
lewe wil h2.

In die akademiese gemeenskap kom moegheid al hoe meer voor. Daar word tans meer
aandag aan hierdie verskynsel gegee, omdat dit 'n al hoe groter probleem op
universiteitskampusse word.
Min navorsing is al gedoen om die probleem van uitbranding by studente te omskryf. Dit
blyk egter dat studente eerstens uitbranding ervaar as gevolg van 'n akademiese
leeromgewing waar uitermatige hoe insette verwag word van studente, maar waar daar
nie steunstrukture bestaan wat die effektiewe hantering van hierdie druk moontlik maak
nie. Twee faktore wat verantwoordelik is vir die voorkoms van uitbranding as gevolg van
akademiese druk, is emosionele uitputting en die gebrek aan die gevoel van kundigheid
of prestasie. Emosionele moegheid het 'n groot invloed op 'n student se prestasie en
affekteer persoonlike toewyding. Hoe moeBr die student voel, hoe minder sien hylsy
kans vir die aanpak van studie-opdragte of leerwerk vir toetse, hoe swakker vaar hylsy
op akademiese gebied, hoe harder probeer die student om die gevoel van beheer oor
sy akademiese prestasie terug te kry, wat weer tot verdere emosionele en fisiese
uitputting lei (Repak, 2004).
Uitputting vind in verskillende fases plaas. Dit begin by 'n intense dryf om in beheer te
wees. Die persoon is bereid om homself dinge te onts& soos byvoorbeeld rus, 'n
gesonde eetpatroon of slaap, asook om enige opoffering te maak wat nodig is
(Wholistic Stress Control Institute, 2004). Volgens Repak (2004) is daar ook sigbare
fisiese gevaartekens wat waargeneem kan word naamlik: verminderde stamina,
slaapprobleme, gewigsverlies en verlies aan aptyt, geneigdheid tot ongelukke of selfbe-
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serings, verhoogde vatbaarheid vir siektes, psigosomatiese simptome soos hoofpyn,
rugpyn, maagsere, die misbruik van alkohol of dwelmmiddels, verhoogde bloeddruk en
hartprobleme. Na die fisiese waarneembare tekens volg 'n proses van onttrekking,
isolasie, konflik met ander, byvoorbeeld 'n kamermaat, en sigbare gedragsveranderings. Gevoelens van ontkenning, depressie, angstigheid en woede gaan dikwels met
die proses gepaard. Die gevolg is dat die persoon aan totale uitputting en uitbranding ly
(Repak, 2004; Wholistic Stress Control Institute, 2004).
In 'n ondersoek na die voorkoms van uitbranding by 'n groep van 404 na-graadse
studente van verskeie tersi6re opleidingsinstansies in die VSA, is bevind dat die oorgrote meerderheid van hierdie studente geneig is tot emosionele uitputting en
uitbranding. 55% van die respondente wat aan die studie deelgeneem het, het gevoel
dat die hantering van stres en uitbranding vir hulle 'n geweldige uitdaging bied. 70% van
die respondente het aangedui dat hulle grootste bekommernis die behoud van 'n
"gebalanseerde lewe" is, met ander woorde om ook tyd te he vir vriende, sosiale
aktiwiteite, familie en om beheer te kan h6 oor hulle lewens (Repak, 2004).
Die gebrek aan kontakgeleenthede en verminderde kontaktyd met dosente het 'n
belangrike nadelige invloed op akademiese sukses. Nagraadse studente ervaar dikwels
nie ondersteuning en rigtinggewing nie en dit bring 'n gevoel van hulpeloosheid by die
studente mee (Repak, 2004). Hierdie gevoel geld egter nie net vir nagraadse studente
nie, dikwels word kontaktyd by voorgraadse kursusse ook tot die minimum beperk en
kom dosente ontoeganklik voor. Eerstejaarstudente veral moet by die hoe tempo, groot
werkslading en minimum steungewing van die akademiese omgewing van die universiteit aanpas.
'n Tweede faktor wat bydra tot die ervaring van emosionele uitputting en uitbranding is
die omgewing. Aangesien nagraadse of seniorstudente dikwels aktief betrokke is by
koshuis- en kampusaktiwiteite (byvoorbeeld as huiskomiteelede, studenteraadslede,
organiseerders van projekte, ensomeer) het hulle 'n oorvol program en word daar vanuit
verskeie oorde op hulle tyd aanspraak gemaak. Vryetyd om aandag te gee aan persoonlike behoeftes soos byvoorbeeld om uit te rus, te oefen of tydsbeplanning te doen,
is baie min (Repak, 2004).
'n Ander faktor wat bydra tot die verhoogde ervaring van emosionele uitputting by
studente is finansiele druk. 46% van studente in die bogenoemde studie onder nagraadse studente in die VSA het aangedui dat hulle finansiele druk ervaar. Studies
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bring dikwels 'n groot skuldlas mee en baie studente moet ekstra werk doen om hulle
finansiele verpligtinge na te kom (Repak, 2004). Hierdie aspek bring dus mee dat
studente nie alleen akademiese en sosiale druk moet hanteer nie, maar ook die druk,
verantwoordelikheid en verpligtinge van 'n ekstra werk.
Dit is dus duidelik dat studente 'n hoe-risikogroep vir emosionele uitputting en
uitbranding is. Die mate waartoe emosionele uitputting ervaar word, hang af van elke
individu se individuele aanpasbaarheid, die mate waarin die student kontak het met en
ondersteuning kry van sylhaar fakulteit, asook die mate waartoe die student steun van
vriende of familie ontvang.

2.3

DEPRESSIE

Alle mense ervaar van tyd tot tyd 'n gevoel van neerslagtigheid, twyfel en pessimisme,
soos byvoorbeeld wanneer 'n verhouding opbreek, swak toets- of eksamenresultate
behaal is, of daar dood van 'n naby-persoon is. Sulke reaksies is in die reel normaal.
Kliniese (abnonnale) depressie kan egter ge'identifiseer word wanneer 'n groter variasie
in simptome voorkom, die simptome meer ernstig is en die toestand langer duur. Die
persoon se hele wese word geaffekteer aangesien die simptome vir lang tydperke
voortduur en nie "opklaar" nie (Louw & Van Jaarsveld, 1990:167).

Tekenslsimptome van depressie:
0

Die belangrikste kenmerk van depressie is 'n gevoel van intense neerslagtigheid.
Hierdie gevoel kan wissel van 'n relatief ligte terneergedruktheid tot 'n gevoel van
totale hulpeloosheid, wanhoop en eensaamheid (Louw & Van Jaarsveld,
l99O:l68).
Huil maklik (Louw & Van Jaarsveld, 1990:168; Holland, 2004; USF, 2004).
Die verlies aan hoop vir die toekoms. 'n Student sal dus twyfel aan die sin van die
lewe en aan die sin van sylhaar studies. Daar sal ook getwyfel word oor moontlike
loopbaanvooruitsigte en kommer sal bestaan dat daar nie 'n toekoms is na sylhaar
studies afgehandel is nie (Louw & Van Jaarsveld, 1990:168; Holland, 2004; USF,
2004).

Eet- en gewigsversteurings. Die meeste depressiewe persone het 'n swak eetlus
en verloor gewig, terwyl dit soms gebeur dat die depressiewe persone weer meer
eet en hul gewig toeneem (Louw & Van Jaarsveld, 1990:168; Holland, 2004; USF,
2004).
Slaapversteurings. Versteurings in die slaappatroon is 'n algemene klagte van
persone met depressie. Dit word veral gekenmerk deur vroegdag wakker te word,
probleme om aan die slaap te raak, onrustige slaap met gereeld wakker word, of
te veel slaap. Die persone is dus altyd moeg, rusteloos en ge'irriteerd en voel nooit
uitgerus nie (Louw & Van Jaarsveld, 1990:168; Holland, 2004; USF, 2004).
Psigomotoriese versteurings. Daar bestaan Wee vorme van hierdie versteurings,
naamlik psigomotoriese vertraging en psigomotoriese agitasie. In die eerste geval
skep die persoon 'n beeld van uiterste moegheid en word daar oor die algemeen
stadig geloop, gereageer, gepraat, asof dit baie moeite is. Die tweede vorm is
weer 'n toestand van rusteloosheid. Die persoon vind dit moeilik om te ontspan en
stil te sit (Louw & Van Jaarsveld, 1990:168).
Verlies aan belangstelling en genot. Die persoon vind geen plesier in dinge wat
hylsy voorheen baie geniet het nie, toon geen belangstelling in byvoorbeeld
stokperdjies nie en geniet nie meer sosiale verkeer nie (Louw & Van Jaarsveld,
1990:168; Holland, 2004; USF, 2004).
'n Sterk daling in energievlakke kom voor (Louw & Van Jaarsveld, 1990:168;
Holland, 2004; USF, 2004).
Lae eiewaarde en skuldgevoelens. Dit wissel van gevoelens van ontoereikendheid
tot heeltemal onrealistiese negatiewe selfevaluerings (Louw & Van Jaarsveld,
1990:169).
Onrealistiese en oordrewe skuldgevoelens (Holland, 2004; USF, 2004),
Probleme om te konsentreer of te dink. Dit is dus moeilik om besluite te neem en
dinge te onthou (Louw &Van Jaarsveld, 1990:169; USF, 2004).
Herhalende gedagtes rakende die dood of selfmoord (Louw & Van Jaarsveld,
1990:169; Holland, 2004; USF, 2004).

Nie almal wat depressie het, vertoon al bogenoemde simptome nie. Die simptome en
die graad van erns waarmee dit presenteer wissel van persoon tot persoon. Dit is
daarom belangrik om die graad van erns en duur van spesifieke simptome te monitor
om 'n onderskeid te kan maak tussen 'n gewone terneergedruktheid en kliniese
depressie (Holland, 2004). Depressie begin gewoonlik tussen adolessensie en vroee
volwassenheid, maar word dikwels eers heelwat later ge'identifiseer en behoorlik
gediagnoseer. Depressie word dikwels onbehandeld gelaat, juis omdat die persoon wat
depressie het, nie self in staat is daartoe om tot die nodige stappe vir hulpverlening oor
te gaan nie. Dit terwyl depressie inderwaarheid baie maklik behandelbaar is en tussen
80 en 90% van mense met depressie groot verligting van hulle simptome ervaar indien
dit we1 behandel word (USF, 2004).
Die hoogste voorkoms van depressie is onder die ouderdomsgroep 24 tot 44 jaar. Daar
is wkreldwyd gevind dat depressie twee keer meer onder vroue voorkom as mans
(USF, 2004).

Volgens inligting op die webtuiste van die National Mental Health

Association's (NMHA, 2004) is ongeveer 10% van kollegestudente in die VSA gediagnoseer met depressie, insluitend 13% van damestudente. In 1999 berig die Sunday
Times (Oppelt, 1999) dat, in 'n ondersoek onder 1500 studente van 12 verskillende
Suid-Afrikaanse Universiteite, gevind is dat 56% van die respondente mede-studente
ken wat medikasie gebruik om depressie teen te werk. V~eruit elke tien van die
studente het ook aangedui dat hulle al 'n punt in hulle lewe bereik het waar hulle gevoel
het dat die lewe nie meer die moeite werd is nie.

Die belangrikste oorsake van depressie onder studente wat uit 'n ondersoek van die
NMHA (2004) aangedui is, blyk die volgende te wees naamlik:
Stres in die algemeen.
Om weg te wees van die huis af, dikwels vir die eerste keer en om in die nuwe
omgewing (koshuis en universiteitskampus) aan te pas. Meer as 30% van
manstudente in hulle eerstejaar en 38% van damestudente in hulle eerstejaar het,
in 'n studie oor studente se ervaring van stres en depressie, aangedui dat hulle
voortdurend oorweldig voel (Patterson, 2003).
Nuwe verantwoordelikhede.
Onafhanklike besluitneming op 'n hoer vlak as waaraan die student gewoond is.
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Alkohol- of dwelmmisbruik.
a

Veranderinge in die persoon se sosiale lewe.
Akademiese probleme.

Ander faktore wat by hierdie lys gevoeg kan word is byvoorbeeld: verhoudingsprobleme, ernstige verlies, kroniese siekte bv. kanker of MIVNIGS, asook finansitile
probleme. Studente wat 'n familiegeskiedenis van depressie het, val ook in 'n hoerisikogroep om depressie te kry (USF, 2004).
Uit bogenoemde inligting kan daar gesien word dat depressie 'n algemene probleem
onder studente is en dat hierdie probleme aan die toeneem is. Navorsing het getoon dat
die persentasie studente wat depressie en emosioneel-verwante probleme ervaar,
jaarliks toeneem (Patterson, 2003). Aangesien depressie een uit elke tien studente op
universiteitskampusse raak, het dit belangrik geword om na die aard en omvang van
hulpverlening wat aan hierdie studente gebied word, te kyk ten einde hierdie probleem
in die studentegemeenskap effektief te hanteer.

2.4

SELFMOORD

Selfmoord is agtste op die lys van doodsoorsake in die westerse wQreld, derde op die
lys van doodsoorsake onder jongmense tussen 15-24 jaar en tweede op die lys van
doodsoorsake onder studente by tersiQre opleidingsinstansies (Holland, 2004; USF,
2004). Elke jaar sterf ongeveer 5000 jongmense in hierdie ouderdomsgroep in die VSA
deur selfmoord te pleeg (Holland, 2004). Volgens Sharma (1996) is daar 10 000
kollegestudente in die VSA wat elke jaar poog om selfmoord te pleeg, waarvan
ongeveer 10% daarin slaag. Daar is verder bevind dat universiteitstudente oor die
algemeen meer geneig is om selfrnoord te pleeg. In Suid-Afrika is die geskatte
selfmoordsyfer vir 2004 meer as 5000 mense. Hierdie statistieke sluit kinders so jonk
soos tien jaar in (SABCNEWS, 2004). Volgens ander skattinge is die jaarlikse
selfmoo~dsyferin Suid-Afrika selfs hoer naamlik 7000-8000 per jaar (Salzwedel, 2004).
Daar word geskat dat daar tussen 134 000 en 160 000 selfmoordpogings per jaar in
Suid-Afrika voorkom. In Suid-Afrika is ongeveer 80% van die selfmoordegevalle manlik,
maar in die onder negentien jaar ouderdomsgroep is daar meer meisies wat selfmoord
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pleeg (Salzwedel, 2004). Uit hierdie statistieke blyk dit duidelik dat die omvang van
selfmoord in die studentegemeenskap baie groot kan wees. Dit is 'n probleem wat al
hoe meer studente raak en dit word met verskeie risikofaktore geassosieer.
Ten eerste het navorsing aangetoon dat depressie 'n onderliggende faktor by die
oorgrote meerderheid selfmoordpogings is (USF, 2004). Wanneer 'n persoon herhaalde
episodes van depressie ervaar, word die risiko om selfmoord te pleeg op 15% bereken.
Die persoon ervaar gevoelens van totale wanhoop, hulpeloosheid en eensaamheid,
asook fisiese simptome soos ernstige slaapversteurings wat hulle meer selfmoordgeneigd maak. Wanneer daar na die hoe insidensie van depressie onder studente
gekyk word (verwys 2.3),kan verstaan word waarom die selfmoordrisiko vir hierdie
populasie so hoog is (Sharma, 1996; USF, 2004).

Ander faktore wat by studente kan bydra tot die oorweging van selfmoord as die enigste
uitkoms of oplossing, word soos volg beskryf (Sharma, 1996):
alkoholisme
hoe stresvlakke
verhoudingskrisisse
dwelmmisbruik
mislukking en self-devaluasie
innerlike konflik
verlies aan die sin en doel van die lewe
druk om aan akademiese eise te voldoen
aanpassingsprobleme in 'n nuwe omgewing
onsekerheid oor beroepskeuses en toekomsverwagtinge
konflik in waardes
isolasie en eensaamheid

Wanneer daar na bogenoemde faktore gekyk word, kan gesien word dat dit probleme
insluit wat oor die algemeen met die lewe van 'n student geassosieer word. So byvoorbeeld ervaar die meeste eerstejaarstudente in 'n sekere mate aanpassingsprobleme,
maar die meeste van hierdie studente het die nodige "coping"-vaardighede om hierdie
probleme te kan hanteer. Dit is egter wanneer al hierdie faktore te veel word en die
persoon beheer en perspektief verloor, dat die moontlikheid van selfmoord al groter
word.
Selfmoord kan meestal voorkom word deur die vroee identifikasie van risikofaktore by
hierdie persone en tydige professionele hulpverlening. Minder as een derde van
persone wat selfmoord ooweeg soek vrywillig hulp, tetwyl die res betyds deur familie
en vriende uit die afwaartse spiraal geruk word as gevolg van 'n tydige reaksie op die
persoon se depressie enlof dreigemente om selfmoord te pleeg (Prinsloo & Louw,
1990:200). Dit is gevolglik belangrik dat die gevaartekens van selfrnoord nie deur die
omgewing ge'ignoreer word nie. So byvoorbeeld kan depressie suksesvol behandel
word en daarmee saam word die selfmoordrisiko aansienlik verlaag (Sharma, 1996;
USF, 2004).
Die meeste mense wat binne 'n hegte vriendekring of familie leef, kan hulle probleme
en depressie suksesvol hanteer omdat hulle deur hierdie persone ondersteun word en
van moontlike selfmoordgedagtes kan afstand doen (Sharma, 1996; Holland, 2004). Dit
is egter dikwels in 'n koshuissituasie waar studente uit hierdie hegte vriende- of
familiekring veiwyder is, dat hulle met verskeie probleme gekonfronteer word en nie
betyds die nodige hulp en ondersteuning ontvang nie. Dit plaas die fokus weer terug op
die vraag of studente we1 effektiewe en toepaslike hulpverlening ontvang sodat alle
moontlike selfmoordpogings onder studente voorkom kan word.

2.5

EETVERSTEURINGS

Suid-Afrikaanse studente blyk op die oog af selfversekerd en doelgerig te wees. Maar
wanneer dit by hulle voorkoms kom, is hulle alles behalwe ongeerg. Voorkoms blyk
volgens 'n Sunday Times-opname (Oppelt, 1999) so belangrik te wees vir studente, dat
dit heelwat gevaartekens inhou. So blyk dit dat slegs 10% van die vroulike respondente
in die opname gelukkig was met hulle voorkoms in vergelyking met 92% van die
manlike respondente. Ongeveer vier uit elke tien damestudente het aangetoon dat hulle
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eet wanneer hulle depressief voel, gereeld bekommerd voel oor hulle gewig en wens
dat hulle maerder was. Verdere ontstellende resultate het aangedui dat sewe uit elke
tien studente (73%) in hierdie ondersoek van mening was dat eetversteurings 'n
probleem onder jongmense is en ses uit tien (62%) aangedui het dat jongmense van
hulle ouderdom eetlusdempers neem om gewig te verloor. Meer as die helfte van die
respondente was van mening dat hulle iets van hulself sal wil verander as hulle die
geleentheid sou kry. Hierdie resultate word verder ondersteun deur die resultate van die
waarde-ondersoek gedoen aan die Potchefstroomkampus van die NoordwesUniversiteit. Volgens hierdie ondersoek is die liggaamlike waarde (voorkoms, liggaamsbou en aantreklikheid) deur die studente self as veertiende uit 'n moontlike twintig
waardes geplaas, maar as tweede belangrikste waarde vir hulle mede-studente (Vreken
& Rens, 2001:13). Studente wil dus voorgee asof hulle voorkoms nie as belangrik ag

nie, maar intussen is dit 'n aspek in veral damestudente se lewe wat baie prominent en
problematies is.
Eetversteurings word beskryf as ernstige versteurings in eetgedrag. Daar kan in die
studentegemeenskap veral onderskei word tussen twee tipe eetversteurings naamlik
anorexia nervosa en bulimia nervosa.

2.5.1

Anorexia Nervosa

Die essensiele kenmerke van hierdie versteuring is 'n weiering om die minimum
normale gewig (t.0.v. ouderdom en lengte) te handhaaf, 'n versteurde liggaamsbeeld,
intense vrees om gewig op te tel of om "vet" te wees en in die geval van damestudente,
amenoree (Louw & Louw, 1990:472; National Eating Disorders Association, 2004).
Volgens verskeie bronne blyk die algemene voorkomsyfer onder damestudente 1% te
wees, maar daar word beweer dat dit selfs hoer kan wees (Powell & Shape, 2002). Die
versteuring kom meestal tussen die ouderdomme van 17 en 30 jaar voor (Louw &
Louw, 1990:472). In 'n studie onder 1435 Suid-Afrikaanse damestudente van ses
verskillende universiteite, is bevind dat 9% van die ondersoekgroep anorexia-agtige
gedrag vertoon het (Le Grange, Telch & Tibbs, 1998). Ongeveer 90-95% van persone
wat aan anorexia nervosa ly is vroulik (Louw & Louw, 1990:472; National Eating
Disorders Association, 2004). Daar is ook vroeer beweer dat die versteuring hoofsaaklik
onder westerlinge voorkom, maar studies het aangetoon dat hierdie tipe versteurings
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ook 'n al hoe groter wordende probleem onder swart, kleurling en indierstudente word
(Le Grange e t a / . , 1998). Dit is dus belangrik om kennis te neem van hierdie probleem
wat toenemend meer voorkom onder veral damestudente.
Die oorsake van anorexia is onbekend alhoewel dit aanvaar word dat inherente
biologiese faktore en die sosiale omgewing waarin die persoon beweeg, 'n rol speel.
Die volgende gevaartekens (Powell & Sharpe, 2002; National Eating Disorders
Association, 2004) word met anorexia nervosa geassosieer:
dramatiese gewigsverlies van ongeveer 15% onder die normale ideale gewig van
persone van dieselfde ouderdom en lengte.
pre-okkupasie met gewig, kos, kaloriee, vetinhoude, diete.
die gebruik van diuretiese- enlof lakseermiddels, eetlusdempers of ander dieetmiddels.
oormatige en oordrewe oefening.
ander fisiese simptome soos byvoorbeeld moegheid, konstante koudkry, of maagpyn kom voor.
konstante vrees dat hulle gewig kan optel ten spyte van die feit dat hulle gewig
verloor.
konstante opmerkings oor en vrees dat hulle vet is.
weiering om sekere voedselsoorte te eet.
konstante verskonings om etes en ander aktiwiteite waar kos ter sprake is te
vermy.
ontken honger.
verloor belange en onttrek hulle van vriende.

520% van mense met anorexia nervosa sterf as gevolg van die versteuring. Dit is dus
uiters belangrik om die simptome van hierdie versteuring gou raak te sien en vinnig
daarop te reageer. In ernstige gevalle van anorexia nervosa kan langtermynskade
opgedoen word naamlik skade aan die hart, lewer, niere en brein. Groei kan in jonger
gevalle belemmer word en osteoperose kan voorkom. Mense met anorexia nervosa
ervaar ook dikwels depressie en het 'n groter risiko om selfmoord te pleeg (Powell &
Sharpe, 2002; National Eating Disorders Association, 2004).

2.5.2

Bulimia nervosa

Die essensiele kenmerke van bulimia nervosa, of bulimia in kort, is herhaalde episodes
van oormatige eet, 'n gevoel dat kontrole oor eetgedrag tydens hierdie periodes verloor
word, gevolg deur selfge'induseerde vomering, die gebruik van lakseermiddels of
diuretikums, streng dieet of vas en volgehoue, oormatige kommer oor liggaamsvorm en
gewig (Louw & Louw, 1990:475; UCPS, 2002). Die presiese voorkomsyfer van hierdie
probleem onder studente is onbekend, maar word op tussen 2-10% vir die algemene
bevolking gereken (Louw & Louw, 1990:475). Bulimia is moeilik identifiseerbaar
aangesien die oormatige eetepisodes gewoonlik in die geheim plaasvind en die persone
'n normale gewig vir hulle ouderdom en lengte het en gesond voorkom. Bulimia word
veral by jong vrouens aangetref. 5% van die damestudente in die ondersoek van Le
Grange, Telch en Tibbs (1998) het volgens die toetsresultate gedrag getoon wat met
bulimia geassosieer kan word. Dit beteken een uit elke twintig damestudente!
Navorsing het getoon dat diete die hoofoorsaak van bulimia is. Dit begin gewoonlik by
persone wat ongelukkig voel oor hulle gewig, liggaamsvorm en grootte en vir wie hulle
voorkoms van groot belang is. Persone met bulimia is geneig om perfeksionisties te
wees, maar het 'n baie lae seltbeeld en voel dikwels onbevoeg en emosioneel onseker.
Hulle weet nie hoe om die aanslae van die lewe te hanteer nie en aanvalle van
depressie kom voor. Hierdie persone gaan op 'n dieet om gewig te verloor, maar die
dieet lei tot honger en sogenaamde "cravings". Hierop volg 'n oormatige etery, wat
wissel tussen 3 tot 27 keer die aanbevole daaglikse inname en wat tydelik verligting en
vertroosting bring. Kos word dus 'n troosmiddel en oormatige etery word gebruik om
gevoelens soos angs, frustrasie, eensaamheid, verveling, neerslagtigheid, vewerping,
ensomeer, te verlig. Die oormatige etery het weer ongemak, skuldgevoelens en vrees
vir gewigstoename tot gevolg, wat lei tot self-gelnduseerde vomering en die oormatige
gebruik van lakseerrniddels om van die voedsel ontslae te raak. Gou verval die persoon
in 'n bose kringloop waaroor die bulimiese persoon beheer verloor (Louw & Louw,
1990:475; UCPS, 2002).
Die simptome of gevaartekens van bulimia kan as volg saamgevat word (Louw & Louw,
1990:475; UCPS, 2002):
geheimsinnigheid oor kos en eetgewoontes
uitermatige dieet en oefenprogram

obsessie met liggaamsgrootte en -gewig
fluktuerende gewig
geswelde wange, nek en ken
seerkeel
droe hare en vel
gastro'intestinale versteurings soos gastriese en rektale irritasie
nier- en blaasinfeksies
rnenstruele problerne
vernietiging van tandemalje en vewante problerne
verlies aan kalium lei tot verswakking van die hart
dehidrasie
versteuring in irnpulskontrole soos diefstal, dwelrnmisbruik, alkoholisrne
depressie, verhoogde irritasie en huilerigheid.

Die goeie nuus is dat bulimia nervosa met groot sukses behandel kan word. Aangesien
hierdie probleem soveel studentedarnes raak, asook 'n klein persentasie manstudente,
rnoet ondersoek ingestel word na die hulpverlening aan hierdie studente sodat hierdie
versteuring vroegtydig opgespoor kan word, alvorens dit ernstige en permanente skade
veroorsaak.

2.6

ROOK

Tabakafhanklikheid (rneer spesifiek nikotien) kan in dieselfde klas as enige ander vorrn
van afhanklikheid geplaas word, behalwe dat hierdie 'n sosiaal-aanvaarbare dwelrnrniddel is, rnaar steeds 'n dwelrnrniddel in vdle reg (Louw, 1990:362).Jongmense begin
dikwels om dieselfde redes rook naarnlik as gevolg van druk van portuurgroeplede, die
dernonstrasie van selfstandigheid, nuuskierigheid, of die begeerte om rneer soos
volwassenes op te tree. Dit is egter nie so maklik om van hierdie gewoonte ontslae te
raak nie, veral nie as rook sosiaal aanvaarbaar is en daar nie werklik druk geplaas word
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op 'n individu om op te hou nie. Rook is deel van die sosiale gebeure op kampus. Daar
word by funksies, partytjies, tussen klasse, ensomeer gerook en rook verlig eksamenstres, probleme met vriendelinne of 'n kamermaat (Hall, 2004).
Volgens die ondersoek van Vreken en Rens (2001:5) is daar gemiddeld 23,4% van die
studente wat rook, met die mans wat effens meer rook as die dames, naamlik 28,4%
teenoor 21,1%. Dit blyk verder dat 60% van die rokers een tot tien sigarette daagliks
rook, terwyl 28% elf tot twintig sigarette per dag rook, 7% eenen-twintig tot dertig
sigarette rook en 5% dertig plus sigarette rook. Dit het ook uit die ondersoek geblyk dat
mans gemiddeld meer sigarette per dag as dames rook. As in ag geneem word dat
iemand sy lewe met 14 minute verkort met elke sigaret wat hylsy rook (Louw,
1990:362), dan verkort die studente in die ondersoekgroep wat dertig sigarette daagliks
rook, hulle lewens met sewe ure daagliks!
Dit is egter positief dat 43% van die respondente wat rook aangetoon het dat hulle
graag nou sal wil ophou rook, terwyl 35% aangetoon het dat hulle nie nou nie maar tog
later sou wou ophou. Daar kan dus heelwat meer moeite op kampus gedoen word om
hierdie rokers te ondersteun om hierdie gewoonte hok te slaan.

Dwelm- of substansieafhanklikheid word gekenmerk deur 'n groep kognitiewe, gedragsen fisiologiese simptome wat daarop dui dat die persoon gebrekkige kontrole oor die
gebruik van 'n betrokke middel het en met die gebruik voortgaan ongeag die nadelige
gevolge daarvan. Dwelmmisbruik kan as 'n minder ernstige versteuring beskou word
deurdat dit spesifiek gekenmerk word deur voortgesette gebruik van 'n middel ongeag
die besef dat dit volgehoue of herhaaldelike sosiale, beroeps-, psigologiese of fisieke
probleme veroorsaak, of die middel herhaaldelik gebruik word in situasies wat fisiek
gevaarlik is. Die simptome moet vir 'n redelike tydperk voortduur (Louw, 1990:342).
Daar word dikwels bespiegel oor die mate waartoe studente dwelmmiddels gebruik.
Aangesien dit onwettig in Suid-Afrika is, sal studente nie openlik erken dat hulle
dwelmmiddels gebruik nie en is statistieke dikwels nie akkuraat nie. Daar word egter
gepoog om we1 by syfers uit te kom deur anonieme opnames te doen. In Vreken en
Rens se ondersoek (2001:5) is daar bepaal dat 22% van die studiepopulasie bewus
was van mede-studente wat dwelms gebruik en dat 11% self al met dwelms geeksperi21

menteer het. Dit blyk dat daar meer mansstudente (16%) as damestudente (8%)
wat al met dwelms geeksperimenteer het en dat dit toegeneem het vanaf eerstf
(7%) na vierdejaar (19%). 2,4% van die studente in die ondersoekgroep het aang
dat hulle steeds dwelms gebruik.
In die VSA blyk syfers heelwat hoer te wees. Hier is bevind dat ongeveer 55,6%
persone tussen 18 en 25 jaar erken dat hulle al dwelms gebruik het, 31,9% in die
van die ondersoek en 18,8% in die laaste 30 dae voor die ondersoek. 16%
jongmense tussen 18 en 25 jaar het aangedui dat hulle in die laaste maand voor
ondersoek dagga gebruik het. Daar is ook bevind dat 3% van persone tussen 18 el
jaar in 2002 behandeling vir dwelmmisbruik moes ondergaan (ONDCP, 2002).
In Suid-Afrika blyk dagga (cannabis) die mees algemeen gebruikte middel by cj
mense onder 20 jaar te wees (van 47% in Kaapstad tot 64% in Gauteng). 11
ondersoek onder na-skoolse jeug in KwaZulu-Natal is bevind dat ongeveer 'n df
gereeld dagga gebruik. Hierdie resultate is bevestig deurdat dieselfde persenti
besoekers van 'n "raven-partytjie in Gauteng bevestig het dat hulle weekliks da
gebruik (National Institute on Drug Abuse, 2003).
Die gebruik van veral dagga is geleidelik aan die toeneem onder jongmense. Hie
toename in die gebruik van dagga is 'n bron van groot kommer aangesien dit
voorloper vir die gebruik van ander dwelrnmiddels is en gebruikers bekend stel aa
sogenaamde "drug scene" (HECAODP, 2004a). So word dagga dikwels in kombi~
met Mandrax gebruik ("White Pipe") en later Mandrax alleen. Resultate van 'n s
wat onder 44 265 studente gedoen is, toon aan dat nege uit elke tien studentf
dagga gebruik ook deelneem aan ander hoe-risiko aktiwiteite soos oorm
drankgebruik en sigaretrook (HECAODP, 2004a)
Daar is verskeie faktore wat geassosieer kan word met die gebruik van d a g ~
studente. Hierdie faktore sluit die volgende in (HECAODP, 2004a):
meer tyd word gespandeer aan partytjies en sosialisering met vriende.
minder tyd word gespandeer aan studie-aktiwiteite (minder as twee ure daag"
swak akademiese prestasie.
voorheen belangrike aspekte soos geloof en diens aan die gemeenskap \n
onbelangrik geag.
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konflik en geweld, asook vandalisrne.
seksuele losbandigheid en MIVNIGS.
ongemotiveerdheid, wil aan geen karnpus-aktiwiteite deelneern nie, of akademiese
of persoonlike doelwitte nastreef nie.
op die langterrnyn kom faktore soos die onverrnoe om problerne op te 10s en
spanning te hanteer, sowel as swak langtermyngeheue en konsentrasievermoe
voor.
verskeie fisiese probleme word ook met die langterrnyngebruik van dagga
geassosieer.

Ander substansies wat baie algerneen in Suid-Afrika gebruik word, is oor-die-toonbankof voorgeskrewe rnedikasie (bv. hoesstrope, pynstillers, verslankingstablette) en
inhaleermiddels soos gorn, verfverdunners, ensomeer. Dwelrnrniddels soos Ecstasy,
LSD en Speed word rneer algerneen onder jongrnense gebruik (National Institute on
Drug Abuse, 2003).
Dit is algemeen bekend dat die rnisbruik van enige substansie ernstige gevolge vir die
persoon inhou. Die rnistieke aanloklikheid van dwelmrniddels verdwyn wanneer daar na
die behandeling van die probleern gekyk word. Nie alleen sterf talle rnisbruikers nie,
maar dit blyk dat die talle beskikbare terapeutiese rnetodes nie baie suksesvol is nie
(Louw, 1990:368). Dit blyk egter uit bogenoernde statistiek dat dwelrnrnisbruik 'n a1 hoe
groter probleern onder jongrnense is en dat dit van 'n al hoe jonger ouderdorn begin
gebruik word. Aangesien dit 'n gewoonte is wat dikwels begin as 'n grappie of
eksperirnent tussen 'n groep vriende, is dit belangrik om studente voortdurend bewus te
maak dat hierdie "speletjies" dodelike gevolge inhou.

2.8

DRANKMISBRUIK

Die gebruik, of eerder rnisbruik, van alkohol is 'n algernene verskynsel onder studente.
Volgens Fitzsirnons en Warren (2004) is die oormatige gebruik van alkohol 'n meer
prorninente kenmerk van tersigre onderrig as wat die akademiese werk self is. Byna
elke sosiale aksie wat deur koshuise gehou word gaan met die gebruik van alkohol
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gepaard, klubhuise waar alkohol bedien word is 'n algemene tendens by veral manskoshuise en aktiwiteite soos JOOL en Intervarsity staan lankal nie meer om die regte
redes bekend nie. In 'n studie na die siening van studente oor alkohol is gevind dat
ongeveer twee derdes van die studente glo dat alkohol bydra tot 'n gemaklike, ontspanne atmosfeer en tot die pret of genieting van 'n sosiale aktiwiteit. Hulle glo verder
dat dit jou iets gee om te doen en dat dit help om met portuurlede verhoudings te bou
("bonding") (Grace-Kobas, 1998). "Drink-stories" en deelname aan sogenaamde "drinkaksies" is erkende maniere veral onder manstudente om nuwe vriende te maak of om
deur die portuurgroep aanvaar te word (Fitzsimons & Warren, 2004). Biertente,
promosies van nuwe alkoholiese produkte en die verskamng van alkohol teen lae pryse
is maar net 'n paar maniere waarop die alkoholindustrie munt slaan uit die hoe mate
van alkoholgebruik onder studente (Vreken eta/.,2003; Fitzsimons & Warren, 2004).
In 'n resente studie deur die Harvard School of Public Health College Alcohol Study
(About, 2002) is daar ondersoek ingestel na die drinkgewoontes van studente. 14 000
studente by 119 verskillende tersigre instansies (vier jaar kolleges) het aan die
ondersoek deelgeneem. Daar is bevind dat 31% van die studente aan die kriteria vir
alkoholmisbruik voldoen het en 6% aan die kriteria voldoen het vir alkoholafhanklikheid
(ook genoem alkoholisme). Verder het twee uit elke vyf studente ten minste een
simptoom van hierdie toestande getoon wat hulle in 'n hoe-risikogroep plaas om ook 'n
alkoholverwante probleem te ontwikkel.
Daar is verder gevind dat een uit elke vyf studente gereelde episodes van hewige
drinkery (ook genoem "binge drinking") het. "Binge drinking" kan beskryf word as die
gebruik van vyf of meet drankies in 'n ry vir mans en vier of meer drankies in 'n ry by
dames. Die genoemde hoeveelheid drankies is al bevraagteken, maar daar is genoeg
bewyse dat net soveel drankies nodig is om in 'n hoe-risikogroep vir alkoholisme te val.
Een uit elke vyf persone wat gereelde episodes van hewige drinkery ervaar, met ander
woorde wat drie keer in twee weke "binge", word as alkohol-afhanklik beskou. Hierdie
probleem kan dus nie afgemaak word en weggesteek word deur studente-owerhede
nie, aangesien daar geskat word dat in die VSA een uit elke tien manstudente onder 24
jaar alkoholafhanklik is en een uit twintig damestudente. Hierdie diagnose is na waarneming oor 'n periode van 12 maande gemaak (About, 2004).
In die ondersoek van Vreken en Rens (2001:6) is vasgestel dat die resultate wat hulle
gevind het baie ooreenstem met bogenoemde resultate. Slegs 14% van die studente
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het aangedui dat hulle nooit drank gebruik nie. Die meerderheid van die studente (61%)
het aangedui dat hulle een tot twee keer per maand drank gebruik, 22% drink drie keer
per week alkohol en 2% drink daagliks sterk drank. Dit blyk ook uit hierdie resultate dat
25% van die studente en soveel as 40% van die mansrespondente, een tot twee keer
per maand te veel drink ("binge drinking") en 6% van die mansrespondente een tot drie
keer per week te veel drink. Hierdie resultate dui dus ook op die verskynsel dat 'n hoe
persentasie van studente alkohol misbruik en reeds alkoholafhanklik is. Dit blyk ook uit
hierdie ondersoek dat mans meer gereeld en ook groter hoeveelhede as dames drink.
Ten spyte van die hoe voorkoms van alkoholmisbruik en alkoholafhanklikheid onder
studente is daar slegs 'n klein persentasie van die studente wat uitreik vir hulp. Volgens
Vreken en Rens (2001:6) het 16% van die studiepopulasie aangedui dat hulle graag
hulp sou wou ontvang en dat hulle drinkgewoontes vir hulle 'n probleem geword het.
Ook die navorsing deur die Harvardgroep het bevind dat slegs 6% van die studiepopulasie vir hulp en behandeling gegaan het (About, 2004).
lndien daar nie ernstig gekyk word na en meer gedoen word aan die drinkgewoontes
van studente nie, sal universiteite en ander tersiere instansies voedingsbronne word
van alkoholafhanklike jongmense vir die samelewing en arbeidsomgewing (About,
2004).
Die misbruik van alkohol het nie net nadelige fisiese gevolge vir die drinker self nie,
maar dit word met heelwat ander negatiewe aspekte geassosieer naamlik (Shalala,
1995; Fitzsimons & Warren, 2004; HECAODP, 2004b):
aggressielgeweld

*

50 tot 80% van kampusgeweld (in die VSA) is alkoholvetwant

*

600 000 studente (in die VSA) word jaarliks deur dronk mede-studente
aangerand

vandalisme
seksuele aggressie soos byvoorbeeld seksuele aanranding, verkragting of
sogenaamde "date rape"

*

68% van die aanvallers was onder die invloed van drank en ongeveer 50 %
van die slagoffers het drank gebruik ten tyde van die insident

seksuele losbandigheid
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dwelmmisbruik
padongelukke

*

by bykans 60% van padongelukke in Suid-Afrika blyk alkohol 'n direkte of
indirekte rol te speel (Louw & Gouws, 1990:369)

ander vorme van misdaad byvoorbeeld sogenaamde "hate crimes"
Van hierdie probleme sal in die volgende afdelings bespreek word.

2.9

AGGRESSIE EN GEWELD

Die voorkoms van geweld en aggressiewe gedrag is aan die toeneem onder universiteitstudente (Foley, 2004). In Vreken en Rens se ondersoek (2001:7) is gevind dat
8,8% van die ondersoekgroep, naamlik universiteitstudente, geweld as 'n aanvaarbare
wyse beskou om van aggressie ontslae te raak, 40,9% vind dit in 'n mate aanvaarbaar
en 50,3% is daarteen gekant. Ongeveer die helfte van die ondersoekgroep sal dit dus
tot 'n mate toe aanvaarbaar vind as een student 'n ander fisies aanrand omdat hulle 'n
meningsverskil het. Heelwat meer mans as damestudente vind geweld aanvaarbaar.
Die oorgrote meerderheid het egter aangedui dat die mate van geweld wat op kampus
heers onaanvaarbaar hoog is, tog het 22,7% van die mansrespondente nie 'n probleem
met die geweld op kampus nie. Op die vraag na die mate waarin daar van verbale
geweld gebruik gemaak word, het 50,7% van die ondersoekgroep aangedui dat hulle
soms daarvan gebruik maak. Dit word bevestig deur die feit dat 65% van die respondente aangedui het dat mede-studente gereeld van kru- enlof vloektaal gebruik maak.
26,9% van die mansrespondente het ook aangedui dat hulle soms van fisiese geweld
gebruik maak (dames 8,2%). Hierdie resultate is dus aanduidend van die probleme
rondom aggressie en geweld wat onder studente voorkom.
Uit navorsing by universiteitskampusse in die buiteland blyk die tendens dieselfde te
wees. Dit blyk dat studente self vir sowat 70% van geweldsmisdaad op kampus
veranlwoordelik is en dat dit nie soos algemeen geglo wil word, toegeskryf kan word
aan elemente van buite wat die kampus betree nie. Die oorsake van hierdie insidente
van geweld word toegeskryf aan onder andere alkoholmisbruik, koshuisontgroeningspraktyke en intoleransie van individuele verskille (HECAODP, 2004~).

Drie van die mees algemene vorme van interpersoonlike geweld by universiteite is
(HECAODP, 2004~):
verkragting en seksuele aanranding.
fisiese aanranding wat insluit: gevegte, ontgroening, roof, fisiese aanranding van
'n verhoudingsmaat (25% van studentemans in die VSA het in 'n ondersoek erken
dat hulle al aan 'n meisie geslaan, rondgestamp of vasgedruk het).
"hate crimes" oftewel haatmisdaad.

So is daar byvoorbeeld gevind dat 26% van alle haatmisdaadinsidente wat aangemeld
is in 1999 in die VSA, op universiteits- of kollegekampusse plaasgevind het. Die aard
van hierdie tipe misdaad sluit fisiese aanranding, verkragting en selfs moord in. Groepe
wat veral slagoffers van hierdie tipe misdaad is, is studente wat op grond van etnisiteit,
ras, godsdiens en seksuele voorkeur van die meerderheidsgroep verskil, of op een of
ander wyse gestremd is. So is daar byvoorbeeld 20-25% van anderskleurige studente
(Afro-Amerikaanse, Arabiese, Asiatiese, Joodse, en Latyns-Amerikaanse studente)
jaarliks in die VSA slagoffers van haatmisdaad. 42% van homoseksuele studente ervaar
gedurende hulle studiejare een of ander vorm van fisiese aggressie (Alvarez, 2000;
HECAODP, 2004~).In Suid-Afrika is haatmisdaad en haatspraak ook 'n algemene
probleem. Talle insidente deur die media gerapporteer, dui daarop dat mense op grond
van ras, etnisiteit, geslag en seksuele voorkeur steeds slagoffers is van haatmisdaad en
haatspraak (SAHRC, 2003).
Daar word gespekuleer dat die ware omvang van dade van geweld en aggressie op
universiteitskampusse veel groter is wat die beskikbare statististiese informasie aandui.
Daar is gevind dat in 1999 selfs so min as 10% van insidente van geweld en aggressie
amptelik by kampusowerhede aangemeld is, terwyl 30% van studente wat op kampus
(koshuise) woon aangedui het dat hulle ten minste een insident van fisiese geweld
gedurende dieselfde jaar ervaar het (Hong & Luckey, 2000). Studente wat slagoffers
van geweldmisdaad is, is dikwels te bang om hierdie misdade te vermeld aangesien
hulle bang is vir vergelding en viktimisasie, asook omdat hulle voel dat owerhede en die
polisie nie toepaslik optree nie (HECAODP, 2004~).So sal 'n eerstejaarstudent nie
maklik 'n klag van aanranding Ii3 teen 'n seniorstudent wat horn tydens 'n ontgroeningsaksie geslaan het nie weens die vrees dat hy dan deur die res van die koshuislede
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geteiken en "uitgewerk" gaan word. Die meeste slagoffers van geweld en aggressie kry
dus nie die nodige hulpverlening om hierdie probleem te hanteer nie, aangesien
studente nie kans sien om na bestaande steunstrukture op kampusse uit te reik nie
(Hong & Luckey, 2000). Daar is dus heelwat studente wat met emosionele en soms
fisiese letsels rondloop wat nooit die geleentheid kry om hulle situasies behoorlik te
verwerk nie.

2.10

SEKSUELE AKTlWlTElTE

Die seksuele akitiwiteite van studente op kampus verskil dikwels van een instelling na
die volgende. In die ondersoek van Vreken en Rens (2001:7) op die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit het slegs 3% van die ondersoekgroep aangedui
dat hulle seksueel aktief is. 'n Groot persentasie van die groep (81%) beweer dat hulle
nog nooit seksueel aktief was nie en verder is daar die ander 16% wat aangedui het dat
hulle al we1 seksueel intiem was, maar soos die geleentheid horn voorgedoen het of as
'n "glipsie". Dit blyk verder uit die ondersoek dat mans oor die algemeen meer geneig is
tot seksuele aktiwiteite (29% teenoor 14% by die dames) en minder gekant is teen
voorhuwelikse seksuele gemeenskap (44% teenoor 60% by die dames). Resultate van
die verskillende jaargroepe en koshuise het ook verskil. Van die hele respondentgroep
was 54,8% gekant teen voorhuwelikse seksuele gemeenskap. Dit blyk dus dat net meer
as die helfte van die studente op hierdie kampus waar Christelike waardes en norme
voorgestaan word, nie saamstem met voorhuwelikse seksuele gemeenskap nie. Dit is
moontlik dat die aantal studente wat we1 seksueel aktief is heelwat meer kan wees
aangesien dit tans nog nie 'n sosiaal-aanvaarde aspek van gedrag op hierdie kampus
is nie en nie maklik deur studente erken word nie (Vreken e t a / , 2003). Waar studente
we1 al seksueel aktief was en dit nie met hulle waardes en normes strook nie, kom daar
dikwels selfverwyt en skuldgevoelens voor, wat weer kan lei tot ander meer ernstige
emosionele probleme soos depressie.
In teenstelling met bogenoemde resultate wat vir die studente van die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit geld waar slegs 3% van die studente
aangedui het dat hulle seksueel aktief is, is daar in 'n onlangse ondersoek na die
seksuele aktiwiteite van studente by die Universiteit van Wisconsin-River Falls (VSA)
vasgestel dat die hoeveelheid studente tussen 18 en 23 jaar wat seksueel aktief is 75%

van die manstudente en 60% van die damestudente is (University of Wisconsin-River
Falls, 2003). In 'n nasionale ondersoek onder koshuisstudente in die VSA wat tussen 18
en 22 jaar oud is en by tersiere opleidingsinstansies 'n vier jaar kursus studeer, is
bevind dat 56% van die studente aangedui het dat hulle seksueel aktief is. 73% van
hierdie groep neem aan seksuele aktiwiteite deel sonder enige beskerming
("unprotected sex"). 95% van die studente in hierdie ondersoek was ook van rnening dat
hulle dinge doen (op kampus en saarn met mede-studente) waarvan hulle nie wil h6
hulle ouers moet weet nie en 52% het gevoel dat, indien hulle vanuit die huis gestudeer
het, hulle nooit aan hierdie aktiwiteite sou deelgeneem het nie (ICT, 2003).
In Suid-Afrika is min akkurate syfers beskikbaar vir onder andere seksueel-verwante
faktore en -probleme onder die jeug. Wanneer daar na die beskikbare statistiek vir die
ouderdomsgroep 14-35 jaar in Suid-Afrika gekyk word, blyk dit dat daar 'n groot aantal
jeugdiges is wat reeds van 'n baie jong ouderdom seksueel aktief raak. Daar word
beweer dat ongeveer 50% van die Suid-Afrikaanse jeug teen 16 jarige ouderdom seksueel aktief is. Hierdie persentasie verhoog na ongeveer 80% teen die ouderdom 20
jaar. Daar is ook bevind dat seuns v r o e r seksueel aktief raak as dogters en dat die
swart jeug vroe(5r as enige ander etniese groep in Suid-Afrika seksueel aktief raak. Van
die groep wat seksueel aktief is, maak 50-60% nie van rnetodes om veilige seksuele te
beoefen soos kondome gebruik nie en het 1-5% dameslmeisies en 10-25% van die
manlike jeug meer as vier seksmaats per jaar. Hierdie groep staan dus 'n groot kans om
onder andere seksueel oordraagbare siektes of MlVNlGS te kry (Eaton, Flishera &
Aarob, 2002).
Om seksueel aktief te wees gaan gepaard met die risiko vir die volgende: onbeplande
swangerskappe, seksueel oordraagbare siektes (STD's) en MIVNIGS.
Volgens 'n studie wat deur die University Health Centre van die Universiteit van
Oregon gedoen is, is bevind dat 16,5% van studente in die ondersoekgroep
swanger was of iemand swanger gemaak het (Sauve, 2003). Daar kom dus
heelwat onbeplande swangerskappe voor onder studente in die VSA. Studente
wat swanger is kom voor drie keuses te staan, naarnlik om die baba te hou en self
groot te maak, om die baba te h& en vir aanneming op te gee of om die swangerskap te termineer. Daar is bevind dat een uit elke vyf aborsies wat gedoen word
op studentedames gedoen word. Die voorkoms van aborsies onder studente is
steeds aan die toeneern. Dikwels is daar geen vorm van berading om hierdie
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studentedames deur hierdie traurnatiese episode in hulle lewe te begelei nie en
bly hierdie insident lewenslank by hulle spook (Sauve, 2003).
In Suid-Afrika styg die aborsiesyfers jaarliks. Volgens Johnston (2004) is daar 70
000 wettige aborsies in 2003 uitgevoer, teenoor 26 401 wettige aborsies in 1997.
Daar word verder aangetoon dat ongeveer 8% van swangerskappe in 2003 deur
'n wettige aborsie beeindig is, teenoor 2,5% in 1997.
Een uit elke vyf voltydse/koshuisstudente in die VSA het in 'n ondersoek aangedui
dat hulle van mede-studente bewus is wat a1 'n seksueel oordraagbare siekte
(STD's) opgedoen het (ICT, 2003). Hierdie bevinding word bevestig deur nog 'n
ondersoek waar 20-25% van studente aangedui het dat hulle al 'n STD gehad het
(Google Answers, 2004).
0

Laastens is die risiko om MlVNlGS op te doen baie groot. Hierdie aspek sal
breedvoerig in paragraaf 2.1 1 bespreek word.

Nie alle seksuele aktiwiteite op kampus is egter vrywillig nie. Daar kom 'n baie hoe
insidensie van verkragting en pogings tot verkragting op kampusse voor en dit word as
een van die drie mees algemene vorme van geweld op kampusse beskou. Volgens
ondersoeke is daar bepaal dat 20-25% van damestudente slagoffers van verkragting of
poging tot verkragting in hulle studiejare is (HECAODP, 2004~).In nog 'n studie is
bepaal dat ongeveer een uit elke ses damestudente jaarliks slagoffers van verkragting
of poging tot verkragting is en dat agt uit die tien dames hulle verkragters geken het
(HECAODP, 2004d). Die voorkoms van sogenaamde "acquaintance rape" waar die
twee studente mekaar ken, of "date raping" waar die twee studente op 'n romantiese
afspraak gaan, is dus veral hoog in die studentegemeenskap.
Dikwels gaan verkragting of poging tot verkragting gepaard met die misbruik van
alkohol. Die gebruik van alkohol deur beide die slagoffer en die ander party belernmer
die vermoe om te besluit wanneer 'n situasie potensieel gevaarlik word, die vermoe om
konflik te vermy en te hanteer en uit die potensiele gevaarsituasie te ontsnap, asook die
vermo& om op daardie moment duidelik te kommunikeer oor seksuele aktiwiteite
(HECAODP, 2004d). Oormatige alkoholgebruik lei in 79% van die gevalle tot ongewensde seksuele aktiwiteite en in tot 71% van die gevalle tot geforseerde seksuele
aanraking (Grace-Kobas, 1998). Alkohol word ook dikwels gesien as 'n sosiale ysbreker
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en verhoog volgens manstudente die kans op seksuele toenadering (Grace-Kobas,
1998).
In Suid-Afrika vind daar jaarliks 1,7 miljoen verkragtings plaas, waarvan net 54 000 van
die verkragtingslagoffers formele klagtes by die vervolgingsowerhede I&.Suid-Afrika is
die land met die hoogste verkragtingsyfer ter wsreld (Smith, 2004). Hierdie probleem
word egter dikwels nie aangespreek nie. Damestudente moet byvoorbeeld ingelig word
oor maatreels om moontlike verkragtingsituasies te vermy, wat om te doen as daar we1
'n verkragting plaasgevind het, ensomeer. Baie meer behoort gedoen te word om hierdie realiteit op 'n realistiese wyse te benader veral as daar na die gevolge van verkragting gekyk word naamlik: emosionele en fisiese trauma, asook die moontlikheid van
swangerskap, seksueel oordraagbare siektes en MIVNIGS. Dikwels word studies
onderbreek of getermineer en die student se toekomsverwagtinge 12. aan skerwe.

2.11

MlVNlGS

Daar word nou al vir 'n geruime tyd in Suid-Afrika bewusrnakingsveldtogte geloods om
mense van die gevare van MlVNlGS bewus te maak. Baie geld is al spandeer aan
advertensies, uitdeelstukke, opvoedkundige teater ensomeer om die jeug bewus te
maak van die gevare van seksuele aktiwiteite sonder die nodige beskerming teen
MIVNIGS. Hierdie pleidooie blyk egter op dowe ore te val, want mense gaan voort met
hulle daaglikse lewe sonder om aan die ernstige gevolge van hierdie siekte te dink. Die
volgende statistieke dui die huidige stand van sake ten opsigte van MlVNlGS in SuidAfrika aan (Zeelie, 2004):
Meer mense sterf daagliks aan VlGS as wat daar daagliks besmet word met MIV.
600 mense per dag sterf aan VIGS.
s

Daar word bereken dat VlGS in die jaar 2000 vir 39% van die sterftes in SuidAfrika verantwoordelik was. Hierdie syfer kan styg na selfs 80% teen die jaar
2010.

Aan die einde van 2002 was ongeveer 5 300 000 mense MIV-positief. Tans is

3 000 000 vrouens tussen die ouderdomme van 15 en 49 jaar gei'nfekteer, 2 300 000
mans van dieselfde ouderdomsgroep en omtrent 92 000 kinders. Die hoeveelheid vroue
met MlVNlGS is dus die meeste van al die groepe.
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In 2001 was orntrent 25% van Suid-Afrikaners MIV-positief en in 2002 was dit
26,5%. lndien hierdie toenarne voortduur behoort 6 500 000 Suid-Afrikaners teen
die jaar 2010 hulle lewens verloor het as gevolg van VIGS.
Teen 2010 sal daar ongeveer 1 300 000 weeskinders wees wat hulle ouers weens
VIGS verloor het.
In 2003 het die MIVNIGS-panderniedie regering in Suid-Afrika R1.70 miljard kos.

Uit bogenoemde blyk dat MlVNlGS ernstige afmetings aanneem in Suid-Afrika en dat
dit nie deur die studentegerneenskap ge'ignoreer kan word nie, veral nie in die lig daarvan dat soveel studente seksueel aktief is, of slagoffers van seksuele geweldmisdaad is
nie.
Ook in die VSA word MlVNlGS 'n al hoe groter probleem onder studente. Daar word
gereken dat een uit elke 500 Arnerikaanse studente MIV-positief is (Google Answers,
2004).
MlVNlGS bewusrnakingsveldtogte behoort op elke universiteitskarnpus gedoen te
word, al voel baie studente dat die sindroom hulle nie raak nie. Voorkorning van die
sindroom deur gesonde en sober leefgewoontes en 'n gevestigde waardestelsel is al
manier om hierdie pandemie aan te spreek en rnoet sterk klem dra. Studente moet weet
hoe hulle hulself teen die siekte kan beskerrn, want as 'n student eers die siekte het, is
dit so goed soos 'n getekende doodsvonnis.

2.12

TEN SLOTTE

Wanneer daar na al die verskillende probleme gekyk word wat studente die hoof moet
bied, is dit byna ondenkbaar dat daar nie rneer gedoen word om studente te bemagtig
om hierdie problerne suksesvol te hanteer nie. Daar bestaan waarskynlik 'n groot
behoefte onder studente aan effektiewe hulpverlening en steun. Reeds in die inleidende
hoofstuk is daar egter melding gernaak dat studente nie in die eerste plek na professionele persone, of enige ander outoritere figure gaan vir hulpgewing nie, rnaar eerder
uitreik na vriende om hulle in hulle nood by te staan. Hierdie wyse van hulpverlening
gaan in die hieropvolgende hoofstukke bespreek word.

HOOFSTUK 3
PORTUURHULP

Die doel van hierdie hoofstuk is om 'n omvattende beskrywing te gee van wat

'n

portuurhelpersprogram behels, asook om vas te stel uit die literatuur aan watter kriteria
'n portuurhelp'ersprogrammoet voldoen om effektief te kan funksioneer (binne die
universiteitskoshuisopset). Ten einde hierdie doelwitte te bereik sal daar eerstens 'n

begripsomskrywing gedoen word om die begrippe portuurhulp, portuurhelper en
portuurhelpersprogram duidelik te definieer. Daarna sal daar spesifiek gefokus word op
die portuurhelpersprogram: die verskillende tipes programme, die doelwitte van die
programme en laastens die kriteria waaraan 'n portuurhelpersprogram moet voldoen.

3.2
3.2.1

BEGRIPSOMSKRYWING
Wat is portuurhulp?

Portuurhulp is gebaseer op die feit dz~t jeugdiges na mede-portuurgroeplede uitreik
wanneer hulle frustrasie, bekommernis en probleme ervaar. Hulle sal dus eerder hulle
bekommernisse en probleme met mede-portuurgroeplede bespreek, alvorens hulle
ander hulpbronne, soos byvoorbeeld professionele persone, raadpleeg (Tanaka & Reid,
l997:29; Anon., 2003).
Die begrip portuurhulp is saamgestel uit twee dele wat elk in eie reg bydra tot die ware
betekenis daarvan. Dit is van uiterse belang dat die woord "portuur" korrek verstaan
word. Wat word bedoel as daar ges@word dat jeugdiges na persone van dieselfde
portuur uitreik? Die woord "portuur" word in die HAT (1984:851) beskryf as "gelyke". Dit
is dus iemand wat in een of ander opsig 'n ander presies ewenaar en nog die mindere,
nog die meerdere van 'n ander is (HAT, 1984:262). Dit word verder gedefinieer as
iemand van dieselfde status, aansien of sosiale stand, iemand waarmee die persoon
kan assosieer (COD, l982:756).
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Die woord "hulp" word in die HAT (1984:421) beskryf as "'n daad van te help, bystand
en ondersteuning". Die Concise Oxford Dictionary (COD, 1982:464) plaas die klem in
die besktywing van hulp op dienslewering. Hulp word gevolglik beskryf as die verskafting van wat nodig is waar daar 'n behoefte is -om diensbaar te wees.
Hulpverlening (Engels: "helping") is 'n onlosmaaklike deel van die daaglikse funksionering van alle mense wat besorg is oor hulle rnedemens. Hulpgewing word dus nie
alleen deur professionele persone verskaf nie, maar hulp word daagliks op informele
wyse verleen deur persone wat nie formeel in hulpgewing opgelei is nie (Brammer,
1988:4; Egan, 1990:4). In teenstelling met professionele raadgewers is die hulp wat die
informele helper bied nie gekoppel aan tyd nie en ook nie probleemgeorienteerd nie,
maar hulp kom in hierdie geval afwisselend (onderbroke) voor, is langdurig van aard en
het 'n bre& algemene basis. Daar word dus steun gegee na gelang van die individu se
veranderende behoeftes (Brammer, 19883).
Wanneer daar op studente gefokus word, impliseer die feit dat daar na portuurgroeplede uitgereik word vir hulp of bystand, dat vriende, huiskorniteelede of selgroeplede
voortdurend as informele helpers die hulpproses betree. Hierdie informele helpers wil
graag hulp, advies, ondersteuning en bystand verleen, maar is dikwels nie toegerus om
die steun te bied wat nodig is nie.
Wanneer daar in die literatuur oor portuurhulp geskryf word, is daar egter 'n paar
belangrike aspekte wat in gedagte gehou moet word.
Eerstens word die begrip portuurhulp altyd geassosieer met opleiding. Dit beteken dat
persone (inforrnele helpers) in basiese hulpverleningsvaardighede opgelei word om
meer effektief aan hulle portuur en vriende hulp, advies, ondersteuning en bystand te
kan verleen. Hierdie informele helpers word dus bernagtig met algemene vaardighede
om die hulpproses te laat vloei en staan bekend as portuurhelpers (Tanaka & Reid,
1997:29; Anon., 2003; NPHA, 2004).
Tweedens sluit die doel van portuurhulp by die universele doel van hulpverlening aan,
naamlik om die persoon wat om hulp aanklop in staat te stel om sylhaar probleme self
te bestuur deur alternatiewe oplossings teen mekaar op te weeg, self tot die keuse van
'n oplossing te kom en verantwoordelikheid vir daardie keuse te aanvaar ten einde meer
effektief binne sylhaar leefw6reld te funksioneer. Portuurhulp moet die persoon in staat
stel om sylhaar selfgeformuleerde doelwitte te bereik en te groei in die rigting soos deur

homlhaarself aangedui is. Portuurhulp is nie die gee van oplossings en die neem van
besluite namens die wat om hulp vra nie, maar is gefokus op self-help en uiteindelik op
selfverwesenliking. (Brammer, 1988:5; Egan, 1990:5; Tanaka & Reid, 1997:29; Anon.,
2003).
Derdens word dit baie sterk beklemtoon dat portuurhulp nie professionele hulpverlening
deur opgeleide raadgewers en ander professionele persone vervang nie (Tanaka &
Reid, 1997:29; Anon., 2003; NPHA, 2004). Portuurhulp kom eerder aanvullend tot
hierdie dienste voor deurdat persone hulle probleme kan deel met iemand van dieselfde
portuur voor dat die probleem ernstige afmetings aanneem. Dit is dus hoofsaaklik voorkomend van aard. Persone met ernstige probleme word vroeer geldentifiseer wanneer
hulle by 'n portuurhelper gaan aanklop vir hulp. Hierdie persone (hulpsoekers) is dikwels onwillig of onseker om uit hulle eie na professionele persone toe te gaan en kan
deur die portuurhelper aangernoedig en ondersteun word om dit we1 te doen. Spoedige
verwysing na die regte professionele persone vind dus gouer plaas, voor die probleme
ernstige- en selfs noodlottige gevolge het (Tanaka & Reid, 1997:29; Anon., 2003;
NPHA, 2004).
Vierdens word daar in die literatuur slegs na "portuurhulp" verwys wanneer dit deel
vorm van 'n forrnele portuurhelpersprogram. Wanneer vriende mekaar dus op inforrnele
vlak ondersteun en hulp gee, word daar in die literatuur nie na hulle verwys as portuurhelpers nie. Dit is bloot vriende wat vriende help, inderwaarheid ook portuurhulp, maar
nie so gedefinieer nie. Die ideaal sou seker wees dat alle mense opgelei word om
portuurhelpers vir mekaar te wees, want hierdie opleiding bied nie alleen vaardighede
om ander in nood by te staan nie, maar daar is gevind dat individue geweldig baat
daarby vind deurdat hul eie selfbeeld verbeter en daar persoonlike groei plaasvind
(Brammer, 1988:18; Locke & Sabella, 2004).
Om saam te vat: portuurhulp vind sy oorsprong in die verskynsel dat persone
(hulpsoekers) uitreik na hulle portuur in tye van nood en in essensie is dit dus mense
wat hulle mede-mens help, vriende wat mekaar steun. De Jager (2003a) stel die
volgende verkorte definisie voor naamlik dat portuurhulp formele en informele geleenthede in 'n bepaalde gemeenskap is, waar Wee of meer individue wat wedersydse
belange en ooreenkomste binne die bepaalde situasie gedefinieer het, in interaksie is
en waar van die individue wat toepaslik opgelei is, doelbewus steun en hulp gee aan die
ander.
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3.2.2

Wat is 'n portuurhelper?

Dit is belangrik om die begrip portuurhelper duidelik te definieer aangesien daar al
heelwat vetwarring in die literatuur voorgekom het oor die presiese betekenis van die
begrip. Aangesien formele portuurhulp altyd binne 'n portuurhelpersprogram voorkom,
word die beskrywing van 'n portuurhelper dikwels bepaal dew die rol en funksie wat
hylsy binne hierdie spesifieke program as portuurhelper vewul. Elke portuurhelpersprogram het bepaalde doelwitte en die portuurhelper word na gelang van hierdie doelwitte vir sylhaar taak opgelei. Juis om hierdie rede word daar in die literatuur verskeie
terme gebruik om na die portuurhelper te verwys. Dit veroorsaak dan vetwarring. Dit is
daarom belangrik om hierdie terme te bespreek, sodat duidelikheid verkry kan word oor
wat elke term presies beteken en ook hoe elke term van die term "portuurhelper" verskil.
Vervolgens 'n kort beskrywing van 'n paar terme wat redelik algemeen voorkom:
"Peer tutors":

Die term "peer tutor" word meesal geassosieer met die ondersteuning hulp van studente se akademiese- en sosiale vaardigheidsontwikkeling. 'n "Peer tutor" sal dus veral opgelei wees om
ander met akademiese probleme te help. Binne die universiteitskoshuis sal dit tipies die akademiese raadgewers van die koshuis
wees (Anon., 2003).

"Peer counsellors": Hierdie persone ontvang gevorderde opleiding in berading sodat
hulle in individuele of groepsverband probleemoplossing kan
fassiliteer en praktiese hulp kan verskaf. "Peer counsellors" word
ook dikwels gebruik in die opleiding van nuwe portuurhelpers
(Anon., 2003).
"Peer educators":

Hierdie term word gebruik vir persone wat aangewend word veral
in veral MIVNIGS-voorligtingsprograrnme waar hulle die rol beklee van inligtingverskaffers en voorligters. Die term "Peer health
educators" sluit nou hierby aan. Hierdie jongmense word opgelei
om gesonde leefgewoontes te bevorder onder portuurgroeplede
en spreek veral die volgende temas aan: seksuele verhoudings,
gesonde eetgewoontes, sowel as alkohol-, tabak- en dwelmgebruik (Black, Foster-Harrison, Tindall, Johnson, Varenhorst &
Moscato, 2001:I 7).

"Peer mediators":

Dit is opgeleide individue wat gebruik word om as bemiddelaars
op te tree om konflik tussen vriendelmede-studente op te 10s en
geskille byte 16. Hulle vorm dikwels deel van 'n "Konflikhanteringsprogram" in skole (Gerber, 1999:169, Black et a/., 2001:16).

"Peer ministry":

Dit is jongrnense wat gebruik word om mede-portuurgroeplede te
be'invloed in die waardes, optrede en opvattinge van die Bybel
(Black etal., 2001:18).

"Peer mentors":

Daar word dikwels in die literatuur na hierdie term verwys in die
konteks van jeugleiers wat in 'n raadgewende hoedanigheid optree en as rolmodelle vir mede-portuurgroeplede dien. Hulle is ook
dikwels akademiese raadgewers (Black et a/., 2001:16).

"Peer leadership": Hierdie term kom voor wanneer daar vewuys word na programme
waar jeugleiers standpunt inneem ten opsigte van veral gesonde
leefgewoontes. Hierdie programme word deur die jeugdiges self
bestuur (Black etal., 2001:15).

Die rol, funksie en dikwels ook die benaming van die portuurhelper word dus bepaal
deur die tipe program waarin die portuurhelper 'n rol moet vervul en waarvoor hylsy
opgelei is. Dit is belangrik dat die portuurhelper gefokus bly op die areas waarvoor hylsy
opgelei is en nie buite daardie ervaringsveld optree nie. So sal die portuurhelper wat in
basiese hulpverleningsvaardighede opgelei is nie in 'n formele hoedanigheid as "peer
educator" optree nie, tensy daar voortgesette opleiding daarvoor ontvang is. Dit is
belangrik om die rol van die portuurhelper in elke tipe portuurhelpersprogram duidelik
uiteen te sit om enige verwarring te voorkom.

Vir die doe1 van hierdie studie word die portuurhelper dus gedefinieer as:
lemand wat volgens streng kriteria geselekteer is, opgelei is in basiese hulpverleningsvaardighede, toegewyd is ten opsigte van die hulpverleningsproses en oor bepaalde
karaktertrekke beskik wat homlhaar as natuurlike helper laat uitstaan binne sylhaar
portuurgroep. Dit is iemand waarmee ander kan assosieer en waarheen mense gaan
om hulp te ontvang. Ware "peer", is met ander woorde 'n gelyke, maar ook een wat

toegerus is om as portuu~riendeffektief hulp te verskaf, omdat daar opleiding binne 'n
portuurhelpersprogram plaasgevind het.

Wat behels 'n portuurhelpersprogram?

3.2.3

'n Portuurhelpersprogram is 'n formele poging om op 'n gestruktureerde, georganiseerde en verantwoordbare wyse hulpverlening te verskaf aan jeugdiges deur die jeug
self as primere hulpbron te benut. Die jeug word nie net as 'n bate en aanwins beskou
in die hulpverleningsproses nie, maar is die sleutel tot die sukses van hierdie tipe
programme (Tanaka & Reid, 1997:29). Juis omdat jeugdiges outoritere figure soos
ouers en professionele persone vermy en eerder portuu~riendeuitsoek om probleme
en bekommernisse mee te deel, bied die portuurhelpersprogram 'n doeltreffende alternatief. 'n Portuurhelpersprogram het dus ten doel om die jeug te bemagtig en om binne
'n veranderende omgewing waar probleme aan die toeneem is, belangrike en tydige
hulpverlening aan portuurgroeplede te verskaf (Locke & Sabella, 2004). Portuurhelpersprogramme wil die jeug toerus om effektief te luister, informasie te deel, om te gee vir
ander en beter besluite te maak. Deur toepaslike opleiding word 'n individu in staat
gestel om 'n ander persoon op 'n vriendelike, betroubare en empatiese wyse by te
staan.

'n Effektiewe portuurhelpersprogram voldoen aan die volgende:
dit word deeglik beplan

*

deurdat daar vooraf deeglik ondersoek ingestel word na die behoeftes van
die teikengroep van so 'n program

*

deurdat duidelike doelwitte, prosedures, missie en visie gestel word voortspruitend uit die resultate van die behoeftebepaling

dit het 'n duidelike organisatoriese struktuur
dit word verantwoordelik bestuur deur professionele persone wat spesifiek

opgelei is en ervaring het van portuurhulp

dit bied die geleentheid aan geselekteerde portuurhelpers om:

*

opleiding te ontvang
-

deur bepaalde opgeleide, verkieslik professionele persone te gebruik

-

deur van 'n goedgekeurde kurrikulum gebruik te maak (spesifiek ontwerp na gelang van die bepaalde behoeftes en gestelde doelwitte van
die program)

-

*

deur van interaktiewe opleidingsmetodes gebruik te maak

aan mede-portuuwriendeop formele en infonnele wyse
-

hulp/bystand/ondersteuning te bied

-

nodige informasie te verskaf

*

tydige en korrekte verwysings te doen na professionele persone

*

terugvoer te gee oor werksaamhede aan professionele personelfasiliteerders

*

voortgesette steun te ontvang

*

voortgesette opleiding te ontvang

*

persoonlike groei en verryking te ervaar

dit word voortdurend geevalueer om die sukses van die program te bepaal en
aanpassings te maak sodat dit op die langtermyn suksesvol bly
dit word doeltreffend bemark
dit word ondersteun deur die gemeenskap,

Professionele persone

Portuurhelpersprogram

Figuur 3.1 stel die hulpverleningsproses wat binne 'n Portuurhelpersprogram vergestalt
word, diagrammaties voor. 'n Belangrike kenmerk wat duidelik uit figuur 3.1 blyk, is dat
'n portuurhelpersprogram altyd binne 'n bepaalde gemeenskap bestaan. Dit word ook
nie lukraak begin nie, maar dit word op die been gebring om 'n bepaalde behoefte(s)
binne die spesifieke gemeenskap aan te spreek. Een van die belangrikste voorwaardes
vir die sukses van 'n Portuurhelpersprogram is juis dat die stelsel se rasionaal en
werkswyse gefundeer moet wees op die spesifiek gestelde behoeftes van die
gemeenskap waarbinne dit gaan funksioneer (NPHA, 2002:3; De Jager, 2003a; Locke
& Sabella, 2004). So gebeur dit dan dat portuurhelpersprogramme nie aha1 presies

ooreenstem nie. Verskille is meesal te bespeur in sommige van die volgende aspekte:
die rasionaal, dus die hooffokus en grondrede vir die program
die gestelde missie en visie vir die program
die gestelde doelwitte vir die program
die aard en inhoud van die opleiding wat verskaf word
metode van dienslewering
en die benaming van die program

Vervolgens 'n kort opsomming van die mees algemene programme wat in die literatuur
beskryf word (Tabel 3.1). Die programme sal na aanleiding van die rasionaal van die
programme gegroepeer word:

-

TABEL 3.1

-

-

'N GROEPERING VAN VERSKILLENDE PORTUURHELPERSPROGRAMME
Doelwitte

Tipe progam

I

Opleiding

)ortuurhelpen

Programme wat fokus

Die bevordering van die

Basiese hulpverlenings-

rogram

3p die bemagting van

omgee-omgewing.

vaardighede in:

Tanaka &

Jie portuurhelper om

Die verskaffing van hulp

Effektiewe

~ortuurvriendete help

en ondersteuning deur

kommunikasie

xn self hulle probleme

portuurhelpers aan indivi-

:e hanteer en op te 10s

Empatiese luister

due met bekommernisse

sn te voorkom dat

en probleme.

teid, 1997:30;
JPHA, 2004)

probleme ernstige

Opleiding van die portuur-

afrnetings aanneem.

helper in basiese hulpverleningsvaardighede.

Vraagstellingstegnieke

-

Waardenfientasie
Probleemoplossing en
besluitneming

Ondenteuning van die

Vertroulikheid, verwysing

portuurhelper deur

na professionele persone,

professionele persone.

etiek.
Verhoudings tussen
mans en dames

'ortuurbera-

'rogramme waar die

lingsprogram

Opleiding van die portuur-

Basiese hulpverlenings-

Dortuurhelper fokus op

helper in basiese hulpver-

vaardighede

"Peer

aevorderde hulpver-

leningsvaardighede.

Gevorderde opleiding in:

:ounseling")

ening aan portuur-

Voortgesette opleiding

a. beradingstegnieke

Anon.. 2003;
'eer

I

I

friende om probleme op

van portuurhelpers.

te 10s en bekommernisse aan te spreek.

I

Hulpverlening in indivi-

:ounseling

duele- en groepsverband

Services,

deur probleemoplossing

!004)

te fasiliteer en praktiese
hulp te verskaf.
I

Ondersteuning van die
portuurhelper deur
professionele persone.

b. groepsdinamika, ens.

~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

Portuurtutor-

Hierdie programme

Die bevordering van die

Basiese hulpverlenings-

program

fokus op die verbetering

akademiese en algemene

vaardighede

("Peer

van akademiese

klimaat in 'n leeromge-

Gevorderde opleiding in

tutoring"

prestasie.

wing.

bv:

progamme)

Portuurhelpers word op-

Opleiding van die portuur-

gelei om mede-portuur-

helper in basiese hulp-

groeplede te ondersteun

verleningsvaardighede

(Martin, 1997;
Black et al.,
2001:18; Duke
University,
2004; NBCC
Saint John.
2004)

doelwitformulering
studiemetodes

en te help met veral

tydsbestuur

Voortgesette opleiding

akademiese probleme
asook geassosieerde
probleme soos bv.
sosiale probleme. 'n

van portuurhelpers in

aanpassing in 'n nuwe

akademiese

leeromgewing

hulpverlening.

beroepsvoorligting

Portuurhelper tree dus

Die aanspreek van aka-

op as vooglleermeesterl

demiese probleme asook

tutor.

geassosieerde probleme
soos sosiale probleme
deurdat portuurhelpers as
voogde optree. Een-toteen hulpgewing van een
persoon wat werk
bemeester het tot een
wat daarmee sukkel.
I

Ondersteuning van die
portuurhelper deur
professionele persone.

-

groepsdinamika
motivering
studie-angs
selfkognisie, ens.

Portuurkonflik

'rogramme wat fokus

Die bevordering van 'n

Basiese hulpverlenings-

hanterings- en

p
, die hantering en

gesonde konflikvrye leer-

vaardighede

bemiddelings-

~emiddelingvan konflik

klimaat.

Gevorderde opleiding in

program

jeur van portuurhelpers

Die bevordering van

bv:

gebruik te maak.

waardes soos respek en

("Peer conflict
management

dissipline.

and

Opleiding van die pOrtUUr-

mediation")

helper in basiese hulpver-

(Gerber, 1999:

leningsvaardighede.

170; Black et

Gevorderde opleiding vir

aL, 2001:16;

die portuurhelper in

The Peace

konflikhantering en

Foundation,

bemiddeling sodat ander

2004)

gehelp kan word om
konfliksituasieste
hanteer.
Ondersteuning van die
portuurhelper deur
professionele persone

konflikhantering
bemiddelingsproses
emosionele en sosiale
probleme wat met
geweld geassosieer
word. ens.

'ortuur-

Hierdie programme het

Opleiding in basiese

Basiese hulpverlenings- en

~ediening

n teologiese onderbou.

hulpverlenings- en hulp-

bedieningsvaardighede vanuit

"Peer

Dit fokus op geloofs-

bedieningsvaardighede.

'n Christelike perspektief.

ninistry")

mtwikkeling, hulpver-

Hulpverlening aan mede-

ening en -groei, geba-

portuurgroeplede vanuit

seer op Christelike

'n Christelike perspektief.

Black et a/.,
!001 : I 8; Peer
dinistry, 2004)

uaardes, denke,
~ptredeen beginsels.

Uitleef van vaardighede
binne gesinsdinamika.
Dienslewering binne die
kerklgerneentestrukture.
Die bevordering en uitleef
van Christelike waardes,
norme, beginsels en denke. Groei en toewyding
aan die Christelike geloof.
Dienslewering aan die
gemeenskap.
Ondersteuning en voortgesette opleiding aan
jeugwerkers deur
opgeleide persone.

'ortuur-

Portuurhelpers word

Opleiding in basiese

nentore

ingespan om as leiers,

hulpverleningsvaardig-

rolmodelle, toesighouers

hede.

en raadgewers op te

Om 'n betekenisvolle en

tree en gevolglik 'n

positiewe impak op

gesonde omgewing te

rnede-portuurgroeplede

bevorder. Dit word baie

te maak deur:

"Peer
nentors")
Black et a/.,
!001:16;

Jniversity of
:he Ozarks,
2004)

keer in akademiese

probleemoplossing te

hulpprogramme

fasiliteer

aangetref.

orientasie en hulpverlening aan nuwe
persone te verskaf
inligting en raad te
verskaf aan ander
toesig te hou oor
portuurgroeplede se
vordering
'n forum te skep en as
mondstuk te dien vir
relevante jeugsake
projekte te loods wat
dienslewering bevorder en tot voordeel van

-

die gemeenskap dien
positiewe aanvaarde
gedrag te modelleer.

1

Basiese hulpverleningsvaardighede

I

Leierskapsontwikkeling,
ens.

I

Akademiese hulpverleningsvaardighede

Basiese hulpverlenings-

bkus op die bevor-

verleningsvaardighede.

vaardighede.

jering van 'n positiewe,

Voortgesette opleiding en

Voortgesette opleiding in

gesonde omgewing

die verskaffmg van inlig-

relevante gesondheids-,

jeur die onderrig in en

ting oor relevante

welsyns- en sosiale

~ewusmakingvan die

gesondheids-, welsyn- en

probleme bv:

vaardes, optrede en

sosiale probleme.

-

Loodsing en bestuur van

= rook

iierdie programme

voorligtingsprogramme
("Peer
educators")
(Black et a/..
2001:16;
Anon., 2003;
Duke Student
Health Centre,
2004)

(

Opleiding in basiese hulp-

Portuur-

leginsels van 'n gesonje leefstyl, deur van
lortuurgroeplede (peer
sducators) gebruik te

bewusmakings- en inlig-

dwelmmisb~ik

alkoholmisbruik

tingsveldtogte rondom die
relevante gesondheids-,

seksueelverwante

welsyns- en sosiale pro-

aspekte soos:

n sekere akademiese

bleme binne 'n bepaalde

seksueeloordraagbare

cringe word hulle ook

gemeenskap deur die

siektes, "date rapes",

jebruik as studie- en

opgeleide portuurvoor-

verkragtings, ens.

oopbaanvoorligters.

ligters.

naak.

Uitreiking na en hulpgewing aan portuu~riende
met bepaalde probleme.
Opleiding in studie- en

-

MlVNlGS
eetversteurings bv.
Anorexia

Studie- en loopbaanmoontlikhede

ioopbaanmoontlikhede.
Voortgesette steun deur
opgeleide professionele
persone.
-

Noudat die verskillende tipe portuurhelpersprogramme kortliks uiteengesit is, moet daar
bepaal word watter tipe program aan die vereistes wat in hierdie studie gestel sal word,
voldoen. Uit die probleemstelling blyk dit dat daar 'n spesifieke behoefte is aan 'n
program om persone toe te rus met basiese hulpverleningsvaardighede, sodat daar
toepaslike steun en hulp gebied kan word aan mede-studente wat in nood verkeer. Uit
die inligting verskaf in hoofstuk 2 blyk dit duidelik dat probleme onder die studentepopulasie aan die toeneem is. Daar is dus meer en meer studente in koshuise wat na
mekaar sal uitreik om hulle frustrasies, bekommernisse en probleme te bespreek. 'n
Portuurhelpersprogram in koshuise kan in hierdie behoefte aan hulpverlening voorsien
deurdat portuurhelpers nie alleen deeglik opgelei sal word in basiese hulpverleningsvaardighede nie, maar ook volgehoue steun binne 'n goed gestruktureerde, amptelike
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program sal ontvang. Persone met probleme kan ook vroeer ge'identifiseer word,
alvorens dit ernstige of noodlottige gevolge het. Daar kan dus voorkomend opgetree
word. 'n Klimaat van hulpgewing en ondersteuning moet in die koshuise geskep word,
want portuurhelpers is inderwaarheid slegs mense wat ander mense help.
Die vraag ontstaan egter nou oor presies hoe so 'n stelsel moet lyk en aan watter
kriteria so 'n portuurhelpersprogram moet voldoen om we1 effektief binne 'n universiteitskoshuisopset te kan funksioneer. In die volgende hoofstuk gaan die riglyne vir die
ontwerp en implementering van 'n portuurhelpersprogram bespreek word.

HOOFSTUK 4
RIGLYNE VIR DIE ONTWERP EN IMPLEMENTERING VAN 'N
PORTUURHELPERSPROGRAM IN UNlVERSlTElTSKOSHUlSE

In hierdie hoofstuk gaan die riglyne vir die ontwerp en implementering van 'n portuurhelpersprogram in universiteitskoshuise bespreek word. Eerstens gaan Plomp se
algemene onderwyskundige ontwerpmodel bespreek word, aangesien dit as vertrekpunt
dien vir die ontwerp en implementering van 'n portuurhelpersprogram in universiteitskoshuise. Daarna gaan daar vanuit die literatuur riglyne gestel word vir die ontwerp en
implementering van so 'n program.

4.2

PLOMP SE ALGEMENE ONDERWYSKUNDIGE ONTWERPMODEL

Vir die ontwerp van die Portuurhelpersprogram vir Universiteitskoshuise gaan daar
voorkeur gegee word aan die algemene onderwyskundige ontwerpmodel van Plomp
(Plomp, 1992:19; Van de Wolde, 1992:65) aangesien hierdie model aan a1 die vereistes
vir die ontwerp van 'n opleidingsprogram voldoen. Hierdie model is ideaal vir die
hantering van probleme in die onderwys- en opleidingspraktyk. Dit word beskryf as 'n
sisternatiese wyse waarop 'n opleidingsprogram ontwerp en ge'implementeer word as
oplossing van 'n gestelde probleem binne die onderwys- en opleidingsomgewing. Daar
is verskillende fases waaraan die algemene onderwyskundige ontwerpmodel gekenmerk word. Figuur 4.1 dui die verskillende fases van Plomp se algernene onderwyskundige ontwerpmodel aan.

FIGUUR 4.1 DIE VERSKILLENDE FASES VAN PLOMP SE ALGEMENE
ONDERWSKUNDIGE ONTWERPMODEL

Ontwikkeling

I
Evaluering

Elke fase van die algemene ondetwyskundige ontwerpmodel is volgens Van de Wolde
(1992:73) van kritiese belang en al die fases moet altyd deurloop word om tot die
optimale oplossing van 'n gestelde probleem te kom. Elke fase word ook gekenmerk
aan spesitieke aktiwiteite wat bepaalde uitkomste of produkte tot gevolg het. So
byvoorbeeld word die voorondersoekfase gekenmerk aan analitiese aktiwiteite wat lei
tot 'n aantal ontwerperspesifikasies en aan die ander kant vorm aktiwiteite van sintese
weer deel van die ontwerpfase met 'n bloudruk van die oplossing as resultaat. Die
verloop van die ondewyskundige ontwerpmodel stel die navorser dus in staat om
stapsgewys 'n oplossing te laat realiseer wat bevredigend is en suksesvol aan die
behoeftes van die teikengroep vir wie dit ontwerp word, voldoen (Van de Wolde,
1992:74).

Die voorondersoekfase

4.2.1

Die eerste fase van die algemene onde~lyskundige ontwerpmodel is die voorondersoek. Dit behels die versameling en analisering van informasie, die definiering van
die probleem en die beplanning van die ontwerpproses. Die eerste stap in die voorondersoekfase is om 'n probleem duidelik te omskryf en insig te verkry in die werklike
aard en omvang van die probleem.
Daar is verskeie definisies om die probleem te probeer omskryf. Volgens Plomp
(1992:20) kan 'n probleem gedefinieer word as 'n situasie waar daar na die mening van
betrokkenes te veel van die gewensde situasie afgewyk is. Daar het dus 'n diskrepans
ontstaan tussen die bestaande en die gewensde situasie. Wanneer hierdie diskrepans
so groot word dat die behoefte ontstaan om die bestaande situasie weer te verander in
'n gewensde situasie, kan van 'n probleem gepraat word. Dit sluit aan by die HAT
(1984:859) se beskrywing van wat 'n probleem is naamlik dat dit 'n vraagstuk is wat
opgelos moet word. Daar word met ander woorde na oplossings vir die probleem
gesoek.
Daar bestaan volgens Plomp (1992:21) drie verskillende tipe probleme naamlik
probleme wat voortspruit uit die behoefte om :
iets te weet: die oplossing Ie daarin om ondersoek te doen deur relevante inligting
en kennis te versamel
iets te maakldoen: die oplossing 18 daarin om iets te ontwerp
uit verskillende moontlikhede te moet kies: die oplossing I&daarin om verskillende
moontlikhede op te weeg en deeglik te evalueer sodat keuses makliker gemaak
kan word.

Probleme kan nie altyd presies onder die drie hoofpunte ingedeel word nie, aangesien
daar probleme bestaan wat al drie fassette van ondersoek, ontwerp en evaluering
bevat. Dit is belangrik om te onthou dat 'n probleem bestaan uit die ondersoek van
presies waar jy is en hoe die probleem ontstaan het, asook die ontwerp van 'n nuwe
verbeterde situasie.
Verder word bepaal wie in staat sou wees om die probleem op te 10s en of 'n oplossing
binne alle redelikheidsterme haalbaar is. Soveel moontlik relevante inligting word
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versamel en geanaliseer en verkennende gesprekke met betrokkenes of kundiges kan
gevoer word om tot 'n voorlopige probleernstelling te kom. Soms word daar reeds in
hierdie fase van ontwerp vasgestel dat die probleem se omvang nie so erg is nie of dat
sekere oplossings nie uitvoerbaar is nie om praktiese of ander redes (bv. weens te min
geld, tyd of mannekrag).
lndien daar besluit word om met die probleemoplossingsproses voort te gaan, word
daar dan 'n uitgebreide probleem-analise gedoen om tot 'n definitiewe probleernstelling
te kom. Daar vind gevolglik 'n diepgaande literatuurstudie plaas om soveel moontlik
inligting te verkry om 'n volledige en betroubare beeld van die probleem en die konteks
waarin dit voorkom te verkry. Die definitiewe probleemstelling bevat dan 'n noukeurige
beskrywing van die bestaande en gewenste situasie en ook die voorwaardes waaronder
die probleem as opgelos beskou kan word.

4.2.2

Die ontwerpfase

Die aktiwiteite in hierdie fase het ten doel om 'n plan te ontwerp vir die oplos van die
probleem wat tydens die voorondersoek gedefinieer is. Die oplossing van 'n probleem 12.
daarin dat die diskrepans wat ontstaan het tussen die gewensde en die bestaande
situasie uitgewis moet word. Die oplossing word verkry deur 'n verbeterde situasie te
ontwerp. Die resultaat van die ontwerpfase is gevolglik 'n "bloudruk" van die proses1
stelsel wat tot die oplossing kan lei. Dit is dan die voorgestelde ontwerpdokument
(Plomp, 1992:26; Van de Wolde, 1992:79).
In die geval van hierdie studie word 'n portuurhelpersprogram vir universiteitskoshuise
as oplossing vir die gestelde probleem ontwerp en moet dit aan al die eise van 'n ware
oplossing, voldoen naamlik dat dit:
spesifiek moet wees en die probleem daadwerklik moet aanspreek,
gebruikersvriendelik moet wees en nie nuwe probleme skep nie,
aanvaarbaar moet wees vir alle betrokkenes en
realiseerbaar moet wees, met ander woorde daar moet toegang wees tot alle
vereiste hulpmiddele soos bv. tyd, finansies, personeel, ens.

Waar analise sentraal staan in die voorondersoekfase, stel Van De Wolde (1992:77) dat
sintese die sleutelwoord in die ontwerpfase is. Die ontwerp van 'n oplossing is 'n
sistematiese proses waar die totale probleem ontrafel word in deelprobleme en waarby
deeloplossings voordurend in verband gebring word met die oorhoofse oplossingstruktuur. 'n Belangrike reel in die aanpak van 'n komplekse probleem is om die
probleem op te deel in 'n aantal meer hanteerbare probleme. So ontstaan 'n netwerk
van doelwitte en tussen-doelwitte aan die hand waarvan die ontwerp van die oplossing
gestruktureer kan word. In hierdie proses word daar sterk gebruik gemaak van verkree
informasie tydens die voorondersoekfase (Van de Wolde, l992:78).
Die volgende stap in die ontwerp van 'n oplossing is die vergelyking en opweging van
alternatiewe. Alle oplossings moet getoets word aan die vraag of dit gaan lei tot die
gestelde doelwitte en of dit binne die gestelde randvootwaardes of kriteria kan realiseer.
Oplossings kan nou vergelyk word ten opsigte van aspekte soos koste, realiseerbaarheid, aanvaarbaarheid en kompleksiteit. Die voor- en nadele van elke oplossing
kan ook teenoor mekaar opgeweeg word. Die mees effektiewe en aanvaarbare alternatief word gekies om by die oplossing uit te kom. Die keuse van die beste oplossing is
helaas nie altyd maklik nie en dikwels voldoen selfs die beste alternatief nie aan al die
kriteria van die gewensde situasie nie. lndien dit moeilik is om tussen 'n paar
alternatiewe oplossings te besluit, word daar dikwels eers 'n haaIbaarheid/wenslikheidl
voorkeurstudie gedoen (Van de Wolde, 1992:79).
Die aktiwiteite van die ontwerpfase lewer as resultaat 'n bloudruk van die oplossing op.
Die bloudruk bevat al die elemente wat nodig is om die oplossing te laat realiseer.
Hierdie ontwerp behoort so goed deurdink te wees dat slegs klein aanpassings daaraan
gemaak hoef te word gedurende die implementeringfase. 'n Goeie ontwerp is 'n
noodsaaklike voorwaarde vir die suksesvolle oplossing van 'n probleem. Aan die einde
van die ontwerpfase word daar opnuut gekyk na die bestuursplan vir die daaropvolgende fases in die proses van probleemoplossing.

4.2.3

Ontwikkelingsfase

Tydens hierdie fase word die eerste voorbeeld van hoe die voorgestelde oplossing
behoort te lyk gekonstrueer. Dit staan ook bekend as die prototipe. Die prototipe word in
hierdie fase omskep in 'n ware opleidingsprogram deurdat alles wat nodig is om die
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oplossing te laat realiseer en te implementeer ontwerp word. So sal daar byvoorbeeld
tydens hierdie fase aandag gegee word aan die ontwikkeling van opleidingsmateriaal.
Sekere aspekte van die ontwerp word dus ontwikkel en getoets om die haalbaarheid en
realiseerbaarheid daarvan vas te stel. Die ontwerp- en ontwikkelingsfases is dikwels
nou veweef en moeilik onderskeibaar (Plomp, 1992:26; Van de Wolde, 1992:80).

4.2.4

Evalueringsfase

Hierdie fase is geng op die beoordeling van die geslaagdheid van die ontwikkelde
oplossing en of die resultate wat behaal is. Dit is 'n proses waartydens daar vasgestel
word in watter mate die produk aan die gestelde 'ontwerperspesifikasies' voldoen en of
die bestaande situasie suksesvol verander is in 'n gewensde situasie. Is die oplossing
werklik 'n oplossing? Voldoen dit aan die eise van 'n ware oplossing naamlik dat dit
spesifiek moet wees, gebruikersvriendelik moet wees en aanvaarbaar moet wees vir
alle betrokkenes, asook realiseerbaar moet wees.
Die evalueringsproses behoort so objektief moontlik gedoen te word. Dit het dus 'n
kritiese aanpak nodig. Dit is belangrik om in ag te neem dat die evalueringsproses
reeds tydens die eerste fase in die onderwyskundige ontwerpmodel begin. Die kwaliteit
van die voorondersoek, die ontwerp en die daarstel van 'n prototipe word voortdurend
onderwerp aan 'n vorrn van evaluering. Die evalueringstrategie behoort dus deel te
vorm van die beplanningsproses in die ontwerp van die gewensde situasie (Van de
Wolde, 1992:81).
Elke geleentheid waar evaluering plaasvind moet noukeurig en onder gekontroleerde
omstandighede plaasvind om seker te maak dat swak plekke in die oplossing effektief
opgespoor kan word. Regstellings kan dus reeds vroeg gedoen word en die kans om
dan 'n suksesvolle eindproduk te lewer word groot. 'n Voortdurende en nougesette
evalueringsproses het dikwels as resultaat dat die prototipe van die oplossing net so of
met min verstelling ge'implementeer kan word (Van de Wolde, 1992:82).

4.2.5

lrnplernenteringsfase

Die implementering van die oplossing volg wanneer daar na afloop van die evalueringsfase vasgestel word dat die oplossing die probleem bevredigend aanspreek. Tydens die
implementeringsfase word die voorgestelde oplossing nou daadwerklik toegepas of
gebruik om die bestaande situasie te verander na die gewensde situasie. Die prototipe
van die oplossing het nou reeds die toets- en evaluaringsfase deurloop en alle
moontlike probleme of tekortkominge is reeds aangespreek. Nou is strategiee om die
implementering van die oplossing suksesvol te laat verloop van groot belang. Tydens
hierdie fase is verandering aan die orde van die dag en dit gaan altyd met 'n mate van
teenstand gepaard. Dit is dus belangrik dat die rolspelers reeds vanaf die vertrekpunt
genader is vir hulle insette, sodat die ontwerpte oplossing aanvaar word. Die hele
proses kan misluk tydens hierdie laaste fase van implementering as die betrokke
persone nie die implementering steun en die verandering na die gewensde situasie
aanbring nie (Van de Wolde, 1992:83).

4.2.6

Bestuur

Die sukses van die algemene onderwyskundige ontwerpproses hang grootliks af van
die wyse waarop die hele proses bestuur word. Daar kan vier hooftake van bestuur
onderskei word naamlik beplanning, organisering, kodrdinering en evaluering (Van de
Wolde, 1992:85).
Beplanning behels die bepaling van die algemene verloop van die ontwerpproses om
konkrete doelwitte te bereik. Tipiese vrae wat gevra kan word, is byvoorbeeld: "Watter
aktiwiteit moet uitgevoer word om watter doelwit te bereik?" en "Wanneer en op watter
wyse moet die uitvoering plaasvind?" By die algemene onderwyskundige ontwerpmodel
is dit belangrik om allereers die doelwitte en die take in die ontwerpproses duidelik
uiteen te sit, sodat alle betrokkenes dit duidelik verstaan.
Organisering behels die proses om die regte mense, fasiliteite en middele aan die
gestelde doelwitte te koppel om die doelwitte te laat realiseer.
Die koordineringstaak begin wanneer die beplande en georganiseerde aktiwiteite tot
uitvoer gebring word. Deur koordinasie word gesorg dat die uitvoering van aktiwiteite
doelgerig en effektief plaasvind.

Laastens in die bestuur van die ontwerpproses is die taak van evaluering. Hierdie taak
behels die nagaan of die resultate van die projek suksesvol was.

RIGLYNE VIR DIE ONTWERP EN IMPLEMENTERING VAN 'N

4.3

PORTUURHELPERSPROGRAM IN UNIVERSITEITSKOSHUISE
In hierdie paragraaf gaan daar vanuit bogemelde riglyne gestel word vir die ontwerp en
die implementering van 'n portuurhelpersprogram vir universiteitskoshuise. Plomp se
model sal as vertrekpunt geneem word en toegepas word op die koshuissituasie.
Die volgende riglyne behoort gevolg te word vir die effektiewe daarstel van 'n portuurhelpersprogram vir universiteitskoshuise:

Behoeftebepaling

4.3.1

As eerste stap in die ontwerp van 'n effektiewe portuurhelpersprogram vir die universiteitskoshuisopset moet 'n behoeftebepaling gedoen word. Die sukses van die ontwerp
en implementering van so 'n program word gemeet aan die mate waarin die behoeftes
binne 'n bepaalde koshuis aangespreek word. Elke koshuis se situasie is anders. Dit
kan verskil in terme van veral twee aspekte, naamlik die aard en omvang van die
probleme wat kan voorkom, asook die samestelling van die studentegroep in die
koshuis. 'n Behoeftebepaling kan veral die verskille tussen onderskeie jaargroepe,
kulturele groepe, studierigtings, asook geslagte bepaal. Die behoeftebepaling vorm deel
van die voorondersoek soos in paragraaf 4.2.1 beskryf
Op grond van die inligting wat verkry word deur die behoeftebepaling word 'n akkurate
probleemstelling vir 'n spesifieke koshuisopset geformuleer. Die resultate van die
behoeftebepaling rig die formulering van:
'n duidelike rasionaal vir die program
die doel van die program, gebaseer op die gestelde rasionaal in die vorm van 'n
formele missie- en visiestelling vir die program
uitkomste wat bereik wil word met die program, die uitkomste moet:

*

die rasionaal en doel van die program reflekteer

*

duidelik uiteengesit, uitvoerbaar en meetbaar wees.
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Hierna moet daar op die prosedures en aktiwiteite wat gevolg rnoet word om die
gestelde doelwitte vir die program te bereik, besluit word. Hierdie prosedures en
aktiwiteite moet duidelik en sistematies uiteengesit word (verwys paragraaf 4.2.2).

4.3.2

Riglyne vir die ontwikkeling van 'n opleidingsprogram

Nadat die behoefte van die teikengroep in die koshuis bepaal is en 'n duidelike
probleemstelling, rasionaal, doel en uitkomste geformuleer is, kan voortgegaan word
om 'n opleidingsprogram vir portuurhelpers te ontwerp. Hierdie opleidingsprograrn moet
aan die volgende kriteria voldoen (NPHA, 2002:2; De Jager, 2003a; Gerrick & Sabella,
2004). Dit rnoet:
die gestelde behoeftes van die studente in die koshuis aanspreek
die grondstelling en die doel van die portuurhelpersprogram reflekteer
die ouderdom en samestelling van die teikengroep in ag neem
van geskikte opleidingsmetodes gebruik maak
maksirnurn geleentheid bied vir vaardigheidsontwikkelling en persoonlik groei
gespesialiseerde opleiding bied vir spesifieke dienste wat gelewer gaan word
deurlopend wees
eties verantwoordbaar wees en aan 'n gestelde standaard voldoen.

Daar kan verskeie temas ingesluit word by die opleidingsprogram van portuurhelpers. In
die geval van universiteitskoshuise moet die temas geselekteer word na gelang van die
gestelde behoeftes van die betrokke groep studente in die koshuis. Die NPHA (20025)
stel die volgende temas voor wat as riglyne kan dien in die keuse van die inhoud van 'n
effektiewe opleidingsprogram vir portuurhelpers:
Die orientering van die portuurhelper ten opsigte van wat die rol en funksie van die
portuurhelper is, asook die beperkinge wat op die rol van die portuurhelper
geplaas word
Die identifisering van die vaardighede van 'n effektiewe helper

Luiste~aardighede
Kommunikasievaardighede (verbaal en nie-verbaal)
Tipe vraagstellingstegnieke
Besluitneming- en probleemoplossingvaardighede
Empatie
Waardes
Vertroulikheid en etiek

Die volgende addisionele temas kan ook verder ingesluit word in die opleidingsprogram,
of kan as temas gebruik word in voortgesette opleidingsessies (NPHA, 2002:6; De
Jager, 2003a):
Verhoudingsprobleme
Akademiese probleme
Emosionele en sosiale probleme
Konflikhantering
Spesifieke probleemareas soos die misbruik van dwelms en alkohol, rook
Seksueel verwante probleme soos onbeplande swangerskappe, verkragting,
seksueel oordraagbare siektes, ens.
MlVNlGS
Groepsfasiliteringstegnieke

4.3.3

Seleksie van portuurhelpers

Die portuurhelpersprogram vir universiteitskoshuise word ontwerp om hulpverlening aan
studente in nood te verskaf deur mede-studente as portuurhelpers op te lei. Die portuurhelper self is 'n baie belangrike sleutel tot die sukses van so 'n portuurhelpersprogram.
Die portuurhelper betree die hulpverleningsproses deur reeds oor bepaalde eienskappe
of karaktertrekke te beskik. Hierdie eienskappe of persoonlikheidskenmerke maak dat

die portuurhelper reeds binne die koshuisomgewing uitstaan as iemand met 'n
natuurlike aanleg om te kan help. Dit is belangrik om tydens die keuringsproses van
portuurhelpers hierdie eienskappe as kriteria vir seleksie te stel omdat dit reeds as bate
toegevoeg kan word tot die hulpverleningsproses. Een van die voorwaardes wat geld vir
suksesvolle hulpverlening is juis dat die hulpsoeker bereid sou wees om 'n verhouding
met die hulpgewer te sluit (Brammer, 1988:26). 'n Portuurhelper in die koshuisopset
moet dus reeds uitstaan as rolmodel, iemand met wie die ander studente graag
identifiseer en hulle probleme mee wil deel.
Die seleksieprosedure van portuurhelpers in koshuise moet sorgvuldig, sistematies en
doelgerig wees. Die prosedures sal tipies die volgende stappe insluit:
Stap 1: Die daarstel van bepaalde kriteria waaraan 'n portuurhelper in die koshuis
moet voldoen. Uit die literatuur is die volgende kriteria gevind waaruit 'n seleksie
gemaak kan word om by elke unieke koshuisopset te pas:
Selfkennis en die bewustheid van eie waardes. Die portuurhelper moet
duidelikheid h& oor wie hylsy is en weet wat die waardes is wat hylsy
persoonlik uitleef (Brammer, 1988:26).
Sensitiwiteit vir kulturele verskille (Brammer, 1988:27).
Sensitiwiteit vir die populasie wat bedien word (Anon., 2002:5).
Emosionele stabiliteit. Die portuurhelper moet dus in voeling wees met
homself en sy eie emosies kan analiseer (Brammer, 1988:27). Hylsy moet
ook bereid wees om self hulp te ontvang (Tanaka & Reid, 1997:30).
'n Sterk etiese bewustheid: die portuurhelper moet dus oor die volgende
kenmerke beskik:

-

eerlikheid en opregtheid (Brammer, 1988:32; Egan, 1990:74)

-

vertroulikheid (Ferreira & Mattheus, 2003: 114)

-

integriteit (Egan, 1990:69; De Jager, 2003b)

Goeie natuurlike 'help'-vaardighede soos onder andere:
-

luiste~aardighede

-

empatie

-

warmte en vriendelikheid

-

openheid of toeganklikheid

-

respek

-

konsekwentheid

-

objektiwiteit en

-

doelgerigtheid (Brammer, 1988:32; Egan, 1990:63; Tanaka & Reid,
1997:30; Ferreira & Mattheus, 2003:114; NPHA, 20025)

*

Goeie interpersoonlikeen kommunikasievaardighede (De Jager, 2003b)

*

Aanpasbaarheid by elke unieke situasie waar hulpgewing vetwag word
(Egan, l990:65).

*

Effektiewe en volwasse leierskapsvaardighede (De Jager, 2003b)

Stap 2: Nadat die kriteria waaraan die portuurhelper in die koshuis moet voldoen
geselekteer is, moet daar voortgegaan word om op formele of informele wyse
individue te identifiseer wat geskik sou wees om die rol van 'n portuurhelper in die
koshuis te beklee. Een van die maniere wat in die literatuur voorgestel word om
moontlike portuurhelpers te identifiseer, is deur 'n nominasieproses in die koshuis.
Kandidate word dus deur die mede-studente in die koshuis genomineer vir die rol
van portuurhelper (Tanaka & Reid, 1997:30). 'n Ander manier wat voorgestel word
om portuurhelpers te werf, is om individue self te laat aansoek doen om portuurhelpers te word en hulle dan te keur. Hierdie metode word met groot sukses by die

PE Technikon gebruik (De Jager, 2003a; Anon., 2004).
Stap 3: Die volgende stap in die seleksie van portuurhelpers is om uit die
genomineerde kandidate 'n seleksie te maak (papierkeuring) van individue wat
aan die gestelde kriteria vir portuurhelpers in die koshuis voldoen. Onderhoude
met hierdie groep kandidate moet dan gevoer word. Die onderhoude word gevoer
deur die koshuisbestuur van die betrokke koshuis, asook ander betrokke persone
soos byvoorbeeld die opleidingskoordineerder en 'n professionele berader van
Studentevoorligtingsdiens. Tydens die finale seleksie van portuurhelpers moet die

volgende kriteria in ag geneem word, aangesien die nuut geselekteerde persoon
deel moet vorm van 'n portuurhelperspan. Die kandidaat moet:

gemotiveerd wees om 'n diens te lewer
insig h& in die diens wat verskaf gaan word en gernaklik wees met die
beperkinge wat die rol van portuurhelper op homlhaar plaas (Tanaka & Reid,
1997:30; De Jager, 2003b)
met selfvertroue tydige en korrekte verwysings na professionele hulpgewers
kan doen (Tanaka & Reid, 1997:30)
bereid wees om as deel van 'n portuurhelpersprograrn op te tree

- dus 'n

spanspeler (De Jager, 2003b)
die verrnoe besit om onafhanklik te werk (De Jager, 2003b)
betroubaar wees (De Jager, 2003b)
deursettingsverrnoe hQ(NPHA, 2002:5)
gemaklik wees om groepe te hanteer en opleiding binne hierdie groepe te
fasiliteer (NPHA, 2002:5; De Jager, 2003b)
as arnbassadeur vir die portuurhelpersprogram kan optree en kontak met
ander rolspelers in die omgewing kan bewerkstellig (NPHA, 2002:9; Anon.,
2003)
akadernies goed presteer (Tanaka & Reid, 1997:30; Anon., 2004:3)

Riglyne vir opleiding
Een van die kritieke bestanddele van 'n effektiewe portuurhelpersprogram in universitelskoshuise is dat die opleiding en werkswyses van hoe kwaliteit moet wees. Die
portuurhelpers moet voel dat hulle opleiding spesiaal is en gerig is op hulle behoeftes
en bestaande kennis, rnaar ook die behoeftes van die omgewing waarbinne hulle rnoet
gaan funksioneer as portuurhelpers. Uit die literatuur word die volgende riglyne vir
opleiding voorgestel: (NPHA, 2002:5; Fereirra & Mattheus, 2003:115; Anon., 2004:3):
Die opleiding moet die vorrn aanneem van gestruktureerde opleidingsgeleenthede
waar 'n spesifieke goedgekeurde kurrikulum gevolg word.
Die opleiding moet studente aanmoedig om dit te geniet en aktief betrokke te raak
in die opleidingsproses.
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Die metodes van opleiding moet gebaseer wees op die ewaringsleerrnodel en is
dus interaktief en ewaringsgerig van aard. Begeleidings- en besprekingsaktiwiteite, asook terugvoer vul die werkswyse verder aan. Opleidingsessies sal
tipies aktiwiteite soos onder andere rolspel, groepswerk en praktiese inoefening
van vaardighede insluit.
Studente word aangemoedig om geleidelik te groei tydens die opleidingsproses en
selfstandig te word in die vaardighede deur die geleenthede vir inoefening van
hierdie vaardighede ten volle te benut.

Daar word verder aanbeveel dat die inisiele opleiding in basiese hulpverleningsvaardighede eenmalig plaasvind. Tanaka en Reid (1997:30) stel voor dat die inisiele
opleiding gedoen word tydens 'n wegbreeknaweek waar portuurhelpers mekaar beter
kan leer ken en as groep 'n gevoel van samehorigheid ontwikkel. Hierdie idee word
algemeen toegepas. Ferreira en Mattheus (2003:115) rapporteer ook dat die opleiding
van portuurhelpers moet bestaan uit 'n inisiele kamp waarop die groep portuurhelpers
gaan.
Voortgesette opleidingsessies moet op 'n deurlopende basis, byvoorbeeld elke vier tot
ses weke, na afloop van die inisiele opleiding plaasvind en dieselfde riglyne geld vir
hierdie opleidingsgeleenthede (Anon., 2003).
Die portuurhelpers binne die universiteitskoshuisopset moet na afloop van die inisiele
opleiding voortgesette steun en supewisie ontvang. Hierdie vorm van supewisie sal
tipies gedoen word deur 'n professionele persoon wat deur die studentevoorligtingsdiens van die universiteit getaak is met portuurhulp, in samewerking met die koshuisbestuur. Tydens supe~isiesessiesword die portuurhelpers se werksaamhede gemonitor. Daar word ook geleentheid geskep vir persoonlike groei deurdat probleme met
ander portuurhelpers gedeel kan word en hulle mekaar kan ondersteun. 'n Belangrike
aspek van hierdie sessies is ook dat dit as 'ontladingsgeleenthede' vir die portuurhelpers dien. Portuurhelpers word dikwels blootgestel aan baie stresvolle situasies en
dit is dus nodig dat die portuurhelper oor hierdie situasies kan terugvoer gee ten einde
objektiwiteit te behou en nie persoonlik en emosioneel betrokke te raak by hierdie
situasies nie. Die portuurhelper moet gelei word om in sulke gevalle korrekte ver-

wysings na professionele persone te doen en om stres wat hulle ervaar het te verwerk
(NPHA, 2002:7).
Die taak van die portuurhelper is nie net reaktief nie, maar ook voorkomend van aard.
Na afloop van hulle inisiele opleiding moet die portuurhelpers aksies in die koshuis
loods as voorkomende maatreels vir probleme. Medestudente kan deur hierdie aksies
gehelp word om meer te wete te kom van probleme en gevare en om vaardighede aan
te leer om probleme te hanteer, selfhandhawend op te tree (Tanaka & Reid, 1997:30;
Black et a/., 2001:15; NPHA, 2004).
Die persone wat verantwoordelik is vir die opleiding van portuurhelpers en die voortgesette opleiding en ondersteuning van die portuurhelpers binne die koshuis, behoort
aan die volgende minimum vereistes te voldoen (NPHA, 2002:lO) naamlik dat hulle:
die grondbeginsels van portuurhulp onderskryf en bekend is met die doelstellings
en spesifieke behoeftes van die portuurhelpersprogram van 'n universiteitskoshuis
opgelei en ervare is in die opleiding van portuurhelpers
'n sterk band met portuurhelpers in die koshuisopset opbou en rapport met hulle
kan bewerkstellig
die individu se reg op waardigheid, groei en selfontwikkeling respekteer
met persoonlike toewyding en energie die taak as opleiers volvoer
as rolmodelle vir portuurhelpers dien
bekend moet wees met die sosiale samestelling van die studentegroep waar die
portuurhelpersprogram gaan funksioneer.

4.3.5

Portuurhelperportfolios

As deel van 'n effektiewe portuurhelpersprogram in universiteitskoshuise moet portuurhelpers aangemoedig word om portfolios te skep waarin hulle werksaamhede gereflekteer word. Die portfolio dien as bewys dat die portuurhelper kennis wat hulle tydens die
inisiele en opvolgopleidingsessies verwerf het, kan toepas en die beginsels van portuurhulp verstaan. Dit dien ook as 'n instrument vir die portuurhelper om sylhaar persoonlike
groei te monitor en vir sylhaar eie ontwikkeling verantwoordelik te wees. Die portfolio
word dan ook tydens terugvoer-Isupervisiesessies gebruik om die effektiwiteit en groei
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van die portuurhelper te monitor. Aan die einde van die termyn as portuurhelper in die
koshuis word die portfolio ingedien om die portuurhelper se werksaarnhede gedurende
sylhaar termyn te evalueer. 'n Vorm van erkenning kan dan aan portuurhelpers wat
deeglike werk verrig het, gegee word, byvoorbeeld in die vorm van 'n sertifikaat (Anon.,
2004:4).

4.3.6

Effektiewe bestuur

Die portuurhelpersprogram binne 'n universiteitskoshuis moet verantwoordelik en
effektief bestuur word. Aan die hoof van die bestuur van die program staan die koshuisbestuur wat in die meeste gevalle die huiskorniteelede en die huisouers van die koshuis
insluit. Een huiskomiteelid, byvoorbeeld die huiskomiteelid vir Aktualiteit (die voorbeelde
wat gebruik word, is verteenwoordigend van die situasie wat geld in die koshuise van
die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus), moet verantwoordelik gemaak
word vir die bedryf van die portuurhelpersprogram in die koshuis. Hierdie student is dus
verantwoordelik vir die organisering van die keuring en benoeming van portuurhelpers
in die koshuis, die organisering van opleidingsgeleenthede, asook die koordinering van
terugvoer-Isupervisiesessies. Portuurhelpers doen op gereelde grondslag verslag aan

hierdie huiskomiteelid oor hulle werksaamhede.
Alhoewel dit nie deel vorrn van hierdie studie nie moet daar in ag geneem word dat die
portuurhelpersprogram oorhoofs onder die gesag behoort te staan van 'n struktuur soos
byvoorbeeld die Studentevoorligtingsdiens van 'n universiteit, in samewerking met die
studenteraad van die universiteit.
Duidelike taakomskrywings vir elke rolspeler in die portuurhelperspan van 'n koshuis
rnoet geformuleer word.

4.3.7

Evalueringsproses

'n Belangrike aspek van die bestuur en instandhouding van 'n portuurhelpersprograrn in
universiteitskoshuise is evaluering. Evaluering moet op 'n gereelde grondslag plaasvind
en het ten doel om die proses, irnpak en resultate van die portuurhelpersprogram te
ondersoek. Evaluering vind deurlopend plaas om vas te stel of die program op koers is

en aan die onderliggende rasionaal en gestelde doelwitte voldoen. Onvoorsiene
probleme wat opduik kan dan onmiddellik hanteer word (NPHA, 2002:8).
Tydens die evalueringsproses kan daar van proses-evaluering gebruik gemaak word.
Proses-evaluering verskaf 'n duidelike beeld van die effektiwiteit van die program en die
mate waarin die program geslaag het om die bepaalde doelwitte en uitkomste te bereik.
Die gebruik van vraelyste en onderhoude tydens die evalueringsproses word
aanbeveel. Daar kan byvoorbeeld van opvolgvraelyste gebruik gemaak word om te
bepaal of die opleidingsproses van portuurhelpers suksesvol verloop het. Ander areas
wat deur proses-evaluering ondersoek kan word, is byvoorbeeld die bestuursproses, die
seleksieprosedures van die portuurhelpers en die aard en omvang van die hulpverlening wat plaasgevind het (NPHA, 2002:8)
Daar kan ook tydens die evalueringsproses van impak-evaluering gebruik gemaak
word. Impak-evaluering evalueer meesal aspekte soos die effek wat die portuurhelpersprogram op beide die portuurhelpers en die hulpsoekers binne 'n bepaalde
tydperk gehad het. Onderhoude kan met portuurhelpers, asook die studente wat hulp
ontvang het, gevoer word om te bepaal of die wyse van hulpverlening effektief was en
of daar enige leemtes of probleme voorkom. Dit is veral belangrik in gevalle waar daar
verwysings na professionele persone gedoen is (Tanaka & Reid, 1997:30;NPHA,

2002:8).
Voortdurende evaluering lei tot verhoogde effektiwiteit en tevredenheid by die studente
in die koshuis waar 'n portuurhelpersprogram gelmplementeer is.

4.3.8

Bemarkinglreklame

Die lede van 'n portuurhelpersprogram in 'n koshuis moet aktiewe bemarking in die
koshuis doen om studente bewus te maak van die voordele en suksesse verbonde aan
'n portuurhelpersprogram (NPHA, 2002:9).Die studente moet ingelig word oor die wyse
van hulpverlening, wie die portuurhelpers en ander persone verantwoordelik vir die
bestuur van die program is, asook hoe om vir hulp aan te klop. Bemarkinglreklame kan
gedoen word deur byvoorbeeld van inligtingspamflette, plakkate, die koshuis se nuusbrief, of gereelde afkondigings by huisvergaderings gebruik te maak. Die portuurhelpers
moet sigbaar wees in die koshuis. Hulle kan byvoorbeeld met spesiale t-hemde aan
aktiwiteite by die koshuis deelneem.
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4.3.9

Gedragskode

Daar moet 'n gedragskode ontwikkel word vir die portuurhelpers van 'n koshuis (NPHA,
2002:ll; Anon., 2004:4). Die portuurhelpers self, in samewerking met ander rolspelers

soos die koshuisbestuur (huiskomitee en huisouers), studenteraad (studenteraadslid vir
prinsipiele leiding) en verteenwoordigers van die universiteit se studentevoorligtingsdiens, moet hierdie gedragskode fonnuleer.

In hierdie hoofstuk is daar aan die hand van Plomp se algemene onderwyskundige
ontwerprnodel riglyne gestel vir die ontwerp en implementering van 'n portuurhelpersprogram in universiteitskoshuise. Uit die riglyne blyk dit dat 'n voorondersoek gedoen
behoort te word alvorens so 'n program ontwerp kan word. In die volgende hoofstuk sal
verslag gedoen word van so 'n ondersoek wat in die koshuise van die NoordwesUniversiteit se Potchefstroomkampus gedoen is.

HOOFSTUK 5
EMPlRlESE ONDERSOEK

Uit die voorafgaande hoofstukke is dit duidelik dat die jeug van vandag voor baie
probleme en uitdagings te staan kom. Dit het ook geblyk dat portuurhulp 'n antwoord
bied vir die voorkoming en hantering van die probleme wat voorkom. Riglyne vir die
suksesvolle en effektiewe implementering van 'n portuurhelpersprogram in universiteitskoshuise is vanuit die literatuur opgestel. In hierdie hoofstuk gaan die resultate van die
empiriese ondersoek bespreek word. Die empiriese ondersoek het ten doel gehad om
die werklike behoefte aan portuurhulp, as 'n vorm van hulpverlening onder studente wat
in universiteitskoshuise woon, vas te stel; die aard en omvang van piobleme wat tans
deur hierdie studente ervaar word te bepaal; ondersoek in te stel na riglyne vir die
suksesvolle implementering van 'n portuurhelpersprogram in universiteitskoshuise;
asook ondersoek in te stel na die doeltreffendheid opleiding van portuurhelpers vir
universiteitskoshuise.
Die empiriese ondersoek het die vorm van 'n gevallestudie aangeneem aangesien dit
slegs by die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit uitgevoer is.
Eerstens sal die doel van die empiriese ondersoek bespreek word, asook die metode
van ondersoek wat die navorsingsontwerp, die meetinstrumente, die populasie en die
statistiese tegnieke wat gebruik is om die inligting te verwerk, insluit. Daarna volg die
bespreking van die navorsingsresultate.

5.2

DOEL VAN DIE EMPlRlESE ONDERSOEK

Die doe1 van die empiriese ondersoek was drie-ledig van aard.
In hoofstuk 4 is 'n literatuurstudie gedoen om die riglyne vir die ontwerp van 'n portuurhelpersprogram in universiteitskoshuise te bepaal. Hieruit blyk dat een van die belangrike riglyne in die ontwerp en implementering van 'n portuurhelpersprogram is dat daar
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tydens die voorondersoekfase (Van de Wolde, 1992:75) deeglik ondersoek ingestel
moet word na die behoeftes van die spesifieke populasie waar die program ge'implementeer gaan word.
Vir die doel van hierdie studie moes daar dus eerstens vasgestel word of daar werklik 'n
behoefte by studente in universiteitskoshuise bestaan om van 'n portuurhelpersprograrn
in die koshuis gebruik te maak. Die doel van die behoeftebepaling was gevolglik om:
die aard en omvang van probleme van studente in universiteitskoshuise te bepaal
vas te stel hoe hierdie studente tans hulle probleme hanteer om by oplossings uit
te kom
vas te stel of studente al van professionele hulp gebruik gemaak het
vas te stel of studente bereid sal wees om hulle probleme met iemand soos 'n
portuurhelper te bespreek
vas te stel watter vereistes studente in universiteitskoshuise aan portuurhelpers
sou stel voordat hulle bereid sou wees om van hulle gebruik te maak.

Tweedens het die empiriese ondersoek ten doel gehad om terugvoer te kry oor die
opleiding van portuurhelpers in universiteitskoshuise deur ten tyde van 'n opleidingsgeleentheid van portuurhelpers, die opleidingsprogram te evalueer deur van vraelyste,
semi-gestruktureerde onderhoude, sowel as waarneming gebruik te maak.
Laastens het die empiriese ondersoek ten doel gehad om met kundiges op die terrein
van portuurhulp onderhoude te voer, met spesifieke vetwysing na die implementering
en bestuur van 'n portuurhelpersprogram, ten einde vas te stel:
of daar 'n behoefte aan portuurhulp by die onderskeie instansies bestaan
hoe portuurhelpersprogramme ge'implementeer
onderskeie instansies.

is en bestuur word by die

5.3

NAVORSINGSMETODE

Vervolgens word die navorsingsmetode breedvoerig bespreek. Dit sluit die navorsingsontwerp, 'n beskrywing van die meetinstrumente, populasie en statistiese tegnieke in.

5.3.1

Navorsingsontwerp

'n Ex post facto-ontwerp is gebruik vir die behoeftebepaling. Vir die ondersoek na die
opleiding van portuurhelpers in universiteitskoshuise is twee vraelyste ontwerp, naamlik
'n vraelys oor die verwagtinge van die kursus, asook 'n evalueringsvraelys na afloop
van die kursus. Daar is ook van semi-gestruktureerde onderhoude en waarneming
gebruik gemaak.

5.3.2

Meetinstrumente

5.3.2.1

Vraelyste

Vraelyste is ontwikkel om die behoefte aan portuurhulp in universiteitskoshuise te
bepaal, asook om die opleidingsprogram van portuurhelpers in universiteitskoshuise te
evalueer. Hierdie vraelyste is ontwikkel deur van relevante inligting uit die literatuur
gebruik te maak.
5.3.2.2

Kenmerke van die vraelyste

Vraelys A: Moontlike behoefte aan portuurhulp in koshuise

Hierdie vraelys is opgestel in samewerking met Professor N.J. Vreken (Skool vir
Opvoedkunde en Opleiding) en het uit sewe vrae bestaan waarop gerespondeer rnoes
word (sien Bylaag A vir volledige vraelys).
Sekere biografiese inligting is met vraag 1ingewin naamlik: die geslag van die student,
die jaargroep waarin die student is en die moedertaal van die student. Met behulp van
'n vraelysnommer kon vasgestel word in watter koshuis die respondent is.

Vraag 2 het die respondent se manier om probleme van 'n rneer ernstige aard te
hanteer, bepaal. Die respondent moes op tien stellings reageer deur op 'n vyfpuntskaal
aan te dui in watter mate van die gestelde manier van probleemoplossing gebruik

gemaak word. Die metodes wat geselekteer is vir hierdie vraag is verteenwoordigend
van tipiese maniere waarop studente in universiteitskoshuise tans hulle probleme
hanteer (Vreken eta/.,2003).
Vraag 3 is beantwoord deurdat die respondent 'n eenvoudige jalnee-keuse gemaak het

op die stelling of hylsy al van professionele hulp gebruik moes maak.
Met Vraag 4 is daar gepoog om vas te stel of die respondent bereid sou wees om van
die hulp en ondersteuning van iemand soos 'n portuurhelper gebruik te maak deur op 'n
vierpuntskaal sylhaar mate van bereidwilligheid weer te gee.
Vraag 5 het die respondent die geleentheid gegee om die belangrikheid van die

kenmerke waaraan 'n portuurhelper moet voldoen op 'n vierpuntskaal te evalueer. Die
kenmerkeleienskappe is geselekteer vanuit die lys van tipiese eienskappelkriteria
waaraan portuurhelpers moet voldoen soos gestel in paragraaf 4.3.3.
Vraag 6 het aan die respondent 35 tipe probleme gestel wat hylsy op 'n vyfpuntskaal

moes evalueer ten opsigte van hoe dikwels die tipe probleme deur die respondent
ervaar word. Die probleme is geselekteer vanuit die literatuurstudie (Hoofstuk 2), asook
deur gebruik te gemaak het van inligting, wat tydens gesprekke met huisouers
(inwonende personeel) van verskeie koshuise aan die Noordwes-Universiteit se
Potchefstroomkampus (Vreken et a/., 2003) verskaf is oor probleme wat algemeen
onder studente voorkom.
Tydens die laaste vraag is die respondent die geleentheid gebied om skriftelike
kommentaar oor die saak of oor die vraelys te gee.

Vraelys 6:Vraelys oor die verwagtinge van die kursus
Die doel van hierdie vraelys was om die verwagtinge, gesindhede en houdings waarmee kursusgangers na 'n portuurhelpersopleidingsgeleentheid toe gekom het, te
evalueer. Die vraelys het uit 12 vrae bestaan (sien Bylaag B vir volledige vraelys). Die
eerste tien vrae het die respondent die geleentheid gegee om sylhaar reaksie op 'n
gegewe stelling weer te gee deur een van drie opsies te kies, naamlik of hylsy saamstem met die stelling, nie saamstem nie, of onseker is oor die stelling. By Wee van
hierdie vrae is die respondent gevra om meer spesifieke inligting te verskaf. Die laaste

twee vrae van die vraelys was oop tipe vrae waarin die respondente gevra is om hulle
kommentaar oor bepaalde aspekte te gee.

Vraelys C: Evalueringsvraelys na afloop van die portuurhelperskursus

Hierdie vraelys is ontwerp om na afloop van die opleidingsgeleentheid van portuurhelpers vir die universiteitskoshuisopset die sukses van die opleiding te evalueer. Die
vraelys het uit 19 vrae bestaan (sien Bylaag C vir volledige vraelys):
Vrae 1-3, 6-10, 13-15, 17 en 18 was stellings waarop die respondent moes reageer

deur aan te dui of hylsy met die bepaalde stelling saamstem, nie saamstem nie of
onseker is oor die stelling.
Met vraag 4 is die respondent gevra om op 'n vyfpuntskaal te beoordeel of die
onderskeie inhoude van die kursus relevant en interessant was.
Vrae 11, 12, 16 en 19 was oop tipe vrae en daar is van die respondente verwag om

hulle opinie te gee en kommentaar te lewer w r bepaalde sake.

5.3.2.2.1

Geldigheid en betroubaarheid van die vraelyste

Daar is gepoog om die werklike of geantisipeerde situasie in universiteitskoshuise te
ondersoek. Om te verseker dat die vraelyste al die inligting inwin wat nodig is en we1
meet wat dit veronderstel is om te meet, is die vraelyste ontwikkel in samewerking met
die Statistiese Konsultasiediens van die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus, asook met die leiding van twee van die huisouers (inwonende personeel) wat
in twee verskillende universiteitskoshuise woon (Vreken eta/.,2003).

5.3.2.2.2

Semi-gestruktureerde onderhoude

Semi-gestruktureerde onderhoude is gebruik as deel van die empiriese ondersoek.
Hierdie onderhoude is gevoer met kundiges op die gebied van portuurhulp. Hierdie
kundiges was die volgende:
Persone by drie tersiere opleidingsinstansies waar reeds op bepaalde wyses van
portuurhulp gebruik gemaak word.

'n Persoon wat as koordineerder dien van 'n portuurhelpersprogram wat by 'n
sekondere skool ge'irnplernenteer is.
Drie persone wat verantwoordelik was vir die opleiding van portuurhelpers vir
universiteitskoshuise aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroornkampus.

5.3.2.3

Waarneming

Waarneming is deur die navorser gedoen tydens 'n opleidingsgeleentheid van portuurhelpers vir universiteitskoshuise.

5.3.3

Populasie

Die ernpiriese studie was beperk tot die koshuisstudente van die Noordwes-Universiteit
se Potchefstroomkampus.
Vir Vraelys A is 'n steekproef van 566 studente in 17 verskillende koshuise gedoen. Die
vraelyste is deur die Huiskomiteelid vir Aktualiteit van elke koshuis ontvang, versprei en
weer terug besorg. Daar was 8 koshuise wat om verskillende redes nie aan die projek
deelgeneem het nie.
Vraelyste B en C is deur 34 studente ingevul. Hierdie studente het 'n opleidingsgeleentheid vir portuurhelpers bygewoon in hulle hoedanighede as Studenteraadslid vir
Prinsipiele leiding, Uitvoerende komiteelede van Prinsipiele Leiding, Huiskorniteelede vir
Aktualiteit en verteenwoordigers van die onderskeie koshuise. Hierdie studente is gevra
om voor en na afloop van die kursus vraelyste in te vul.

5.3.4

Statistiese tegnieke

Die Statistiese Konsultasiediens van die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus is geraadpleeg vir die verwerking van Vraelys A. Daar is hoofsaaklik van
beskrywende statistiese tegnieke gebruik gemaak, naarnlik die berekening van persentasies en rekenkundige gewigte.

5.4

RESULTATE

Vervolgens word die resultate van die ernpiriese ondersoek bespreek

5.4.1

Resultate van die behoeftebepaling: Vraelys A

Die resultate van die behoeftebepaling wat verkry is deur die gebruik van Vraelys A sal
vervolgens bespreek word.
5.4.1.1

Aantal respondente per koshuis

Die aantal respondente per koshuis wat vraelyste voltooi het word in Tabel 5.1
uiteengesit:
TABEL 5.1 AANTAL RESPONDENTE PER KOSHUIS

1-

t

Koshuis

Totaal

I

Aantal respondente

566

1

%

100

Uit Tabel 5.1 blyk dat die studentepopulasie redelik goed versprei was tussen die
koshuise, behalwe in die geval van Koshuis 1. Koshuis 1 het 133 respondente gehad
orndat die spesifieke koshuis graag 'n rneer betroubare beeld van hulle inwoners se
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opinie oor 'n portuurhelpersprograrn wou he. Hierdie koshuis het reeds die vorige jaar 'n
groep portuurhelpers laat oplei en wou graag die resultate van die ondersoek gebruik
om 'n effektiewe portuurhelpersprogram daar te stel.
Uit die groep van 25 koshuise aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus
was daar agt koshuise wat nie aan die ondersoek deelgeneern het nie. Ses van die agt
koshuise was manskoshuise en twee daarvan darneskoshuise. Redes aangevoer vir die
gebrek aan deelname van hierdie koshuise was dat verteenwoordigers van die
koshuise nie aanwesig was ten tyde van die geleentheid waar vraelyste versprei is nie,
of dat vraelyste nie teen die gestelde sperdatum deur die onderskeie verteenwoordigers
ingehandig kon word nie.

5.4.1.2

Samestelling van die ondersoekpopulasie

Die respondente van die ondersoek word soos volg beskryf:
5.4.1.2.1

Samestelling van die respondente ten opsigte van geslag

Die volgende tabel toon die samestelling van die respondente ten opsigte van geslag
aan:
TABEL 5.2

L
1

GESLAG VAN RESPONDENTE

Geslag
Manlik
Vroulik
Totaal

N
136
430
566

%
24
76

100

Uit Tabel 5.2 blyk dat heelwat meer damestudente aan die ondersoek deelgeneem het
as rnanstudente. Dit kan waarskynlik toegeskryf word aan die feit dat vyf manskoshuise
nie aan die ondersoek deelgeneern het nie, asook die feit dat Koshuis 1 waar heelwat
rneer respondente was, 'n dameskoshuis is.

Samestelling van die respondente ten opsigte van jaargroepe

5.4.1.2.2

Die volgende tabel toon die samestelling van die respondente volgens die jaargroep
van die studente aan:
TABEL 5.3

JAARGROEP VAN DIE RESPONDENTE

N
303

Jaargroep
1

I

Totaal

1

566

%
54

I

100

Uit die inligting in Tabel 5.3 blyk dat meer as die helfte van die respondente in hulle
eerste jaar van studie was en dat die hoeveelheid respondente geleidelik afneem soos
wat die aantal studiejare toeneem. Daar sal in die verdere bespreking van die resultate
'n onderskeid gemaak word tussen eerstejaarstudente en seniorstudente - wat al die
ander jaargroepe insluit. Die verskynsel is verteenwoordigend van die samestelling van
die populasie binne universiteitskoshuise aan die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus (Vreken et a/., 2003).

5.4.1.2.3

Samestelling van die respondente volgens moedertaal

Met die vraelys is daar voorsiening gemaak vir studente om aan te toon of hulle
moedertaal Afrikaans, Engels en Tswana is. Ander moedertale kon onder "ander" ingevul word.
TABEL 5.4

TAALGROEP VAN DIE RESPONDENTE

Taalgroep
Afrikaans
Engels
Tswana
Ander
Totaal:

N
541
20

%

96,9

1

3,5
0.2

2
564

0,4
100

I

Dit is duidelik dat die oorgrote rneerderheid van die respondente se rnoedertaal
Afrikaans is. Dit was te vewagte aangesien die studie uitgevoer is by die Noordwes
Universiteit se Potchefstroomkampus waar Afrikaans die voorkeuronderrigmedium is.

5.4.1.2.4

Samevattend

Uit gesprekke met huisouers (inwonende personeel) van verskeie koshuise op die
Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus (Vreken et a/., 2003) blyk die inligting
verkry rondorn die geslag, studiejaar en taalgroep van die studiepopulasie aanduidend
te wees van 'n goed verteenwoordigende steefproef van studente wat in koshuise bly.
Dit verhoog die geldigheid en betroubaarheid van hierdie studie.
Die verteenwoordiging uit die taalgroepe, anders as Afrikaans, was egter baie min en
geldige afleidings uit die vraelyste kan nie vir hierdie groepe alleen gernaak word nie.
Hulle inligting is we1 in die totaal en in al die ander sub-groepe verwerk.

5.4.1.2.5

Verskillende wyses van probleemoplossing

Daar is ondersoek ingestel na die mate waarin respondente van verskillende metodes
gebruik maak wanneer probleme van 'n meer ernstige aard hanteer moet word. Die
resultate word weergegee in Tabel 5.5:

TABEL 5.5

MATE WAARIN RESPONDENTE VAN VERSKILLENDE WYSES
GEBRUIK MAAK OM MEER ERNSTIGE TlPE PROBLEME TE
HANTEER

Afspraak met
professionele persoon

1,21

9

1,25

9

1,20

9

1,22

9

1.20

9

Hanteer dit self

2.53
1,91
3.59

4
5
1

2.67
1,91
3.49

4
7
1

2,49
1,86
3.62

4
5
1

2.51
1,85
3.59

4
6
1

256
1,90
3.59

4
5
1

Bly stil
Bid daaroor

RO = Rangorde
Gewig is bereken as 'n gemiddelde gewig van 4 waar 1 = nooit; 2 = soms; 3 = dikwels; 4 = altyd.

Uit Tabel 5.5 blyk dat die resultate van die onderskeie groepe tot 'n groot mate
ooreenstem wat betref die rangorde waarin die verskillende wyses van die hantering
van meer ernstige probleme, gelys is. Die resultate sal dus bespreek word met betrekking tot die hele groep. Verskille tussen die groepe sal slegs bespreek word wanneer
daar redelike verskille is.
Eerstens is bevind dat die hele groep groot waarde (3,59 uit moontlike 4) geheg het aan
gebed as 'n wyse waarop probleme hanteer kan word. Hierdie bevinding dui daarop dat
studente groot waarde aan hulle godsdienstige belewenis heg en stem ooreen met die
bevindinge dat studente wat aan die Potchefstroomkampus van die NoordwesUniversiteit studeer, hulle met die Christelike karakter van die universiteit vereenselwig
en dit as belangrikste rede vir hulle keuse van die universiteit aanvoer (Vreken & Rens,
2001:3). Hierdie wyse van probleemhantering word deur Du Toit (1997:198) besklyf as
een van die konstruktiewe maniere om probleme te hanteer. Dit stel die persoon in staat
om die positiewe uit 'n probleemsituasie te haal, iets uit die situasie te leer en die sin
daarin raak te sien, maar steeds die realiteit van die situasie te erken.

Die tweede wyse van probleemhantering wat deur die respondente aangedui is as 'n
metode wat in 'n baie groot mate deur hulle gebruik word, is om met 'n goeie vriendlin
te praat oor die probleem (3,42 uit 'n moontlike 4). Hierdie resultaat bevestig die
verskynsel wat in die literatuur beskryf word naamlik dat jeugdiges na hulle portuurgroep uitreik wanneer hulle probleme van 'n ernstige aard ervaar, alvorens hulle enige
ander vorm van hulp oorweeg (verwys 3.2.1). Portuurhulp berus op die beginsel dat
vriende na vriende uitreik in tye van nood. Studente in universiteitskoshuise behoort dus
uiters baat te vind by die implementering van 'n Portuurhelpersprogram, juis omdat
mede-studente opgelei word om meer effektief bystand te verleen in die hantering van
probleme.
Die volgende wyse van probleemhantering wat deur die respondente aangedui is, is om
met hulle ouerslvoogde oor die probleem te praat (3,05). Hierdie verskynsel is positief
aangesien dit aantoon dat studente we1 die vrymoedigheid het om na hulle ouersl
voogde te gaan wanneer hulle ernstige probleme ervaar. Volgens Du Toit (1997:183) is
die soeke na sosiale en emosionele steun van onder andere die familie 'n konstruktiewe
manier om probleme te hanteer. Ouers kan dikwels advies, informasie en tasbare hulp
(bv. geld) gee, maar ook emosionele steun gee deurdat hulle onvoowaardelik liefde
aan 'n kind betoon. Dit moet egter in gedagte gehou word dat studente wat in die
koshuisopset woon se ouerslvoog nie altyd onmiddelik beskikbaar is met hulp en fisiese
bystand nie. Wanneer koshuisstudente dus hierdie vorm van probleemoplossing verkies, geskied dit telefonies of elektronies (per elektroniese-pos), of die student moet
wag totdat daar 'n geleentheid is om huis toe te gaan om die probleem met sylhaar
ouers/voog te bespreek, of die ouers homlhaar kan besoek. Hierdie situasie is nie altyd
ideaal wanneer dit by die hantering van krisisse kom nie.
Die vierde wyse wat deur die respondente verkies is as wyse waarop probleme van 'n
ernstige aard hanteer word, is om die probleme self te hanteer en dit met niemand te
bespreek nie (2,53).Hierdie wyse van probleemhantering is slegs effektief indien die
persoon oor goeie probleemoplossingsvaardighedebeskik en self deur die stappe van
probleemoplossing kan gaan om by 'n oplossing uit te kom. In ernstige probleemsituasies is persone egter nie altyd in staat om rasioneel en objektief te dink of op te
tree nie (Du Toit, 1997:183). Dikwels gebeur dit dat hierdie wyse van probleemhantering
lei tot anti-sosiale gedrag soos verbale uitbarstings, onttrekking en ook meer ernstige

probleme soos depressie, selfmoordpogings (Du Toit, 1997:184; Tanaka & Reid,
1997:29).
'n Ander vorm van probleemhantering wat deur Du Toit (1997:184) beskryf word, is
vermyding. Die persoon vermy die probleem deur nie daaraan te dink nie, te hoop die
probleem verdwyn en alternatiewe dinge te doen eerder as om die probleem aan te
spreek. Hierdie vorm van probleemhantering is vyfde in die rangorde geplaas deur die
dames (1,86) en die hele groep (1,91), maar word deur die eerstejaars as sesde (1,85)
en die mansrespondente as sewende (1,91) gelys. In gewigswaarde verskil die groepe
egter nie baie nie en almal dui aan dat hulle soms van hierdie wyse van probleemhantering gebruik maak. Hierdie wyse van probleemhantering word egter beskou as 'n
dekonstruktiewe manier van probleemhantering deurdat probleme nie hanteer word nie
en "vermydingsaktiwiteite" destruktiewe vorme kan aanneem, soos oormatige rook en
drankgebruik, dwelmmisbruik en selfs eetversteurings (Du Toit, 1997:184). 'n Portuurhelpersprogram in die koshuis bied aan hierdie persone die geleentheid om probleme te
hanteer eerder as om dit te vermy.
Die volgende wyses van probleemhantering wat deur die hele groep aangedui is, is om
met 'n huiskomiteelid (1,89), die predikant (1,62) of met die huisouers van die koshuis
(1,35) te praat. Al drie die persone wat hier ter sprake is, is meer outoritere figure en die
respondente het aangedui dat hulle soms of nooit van hierdie vorm van hulpverlening
gebruik sal maak nie. Dit stem ooreen met bevindinge soos gerapporteer in die
literatuur (verwys 3.2.1).
'n lnteressante verskynsel is dat die eerstejaarsgroep aangedui het dat hulle hulle
probleme sal hanteer deur eers met 'n huiskomiteelid te praat voor hulle die opsie van
ontkenning oonnreeg. Hierdie verskynsel kan moontlik toegeskryf word aan die feit dat
daar 'n nouer verhouding tussen die eerstejaars en die huiskomitee van die koshuis
bestaan, aangesien die huiskomitee verantwoordelik is vir die inskakeling en versorging
van die eerstejaarstudente in die koshuis. Die huiskomiteelede staan in 'n meer
persoonlike verhouding met die eerstejaarsgroep as met van die ander jaargroepe en
het moontlik 'n vertrouensverhouding met die eerstejaarstudente opgebou.
Die mansrespondente het aangedui dat hulle in 'n groter mate sal gebruik maak van
gesprekke met 'n huiskomiteelid (2,15) of die predikant (1,96) om probleme op te los, as
die opsie om stil te bly oor 'n probleem en te hoop dit verdwyn. Dit beteken dat die

mansrespondente verkies om eerder 'n probleem aan te spreek deur advies en inligting
in te win en steun van ander te ontvang as om dit te verrny.
Laastens blyk dit dat die hele groep respondente aangetoon het dat hulle byna nooit
(1,21) van die hulp van professionele persoon gebruik maak wanneer hulle 'n ernstige
probleem ervaar nie. Hierdie resultaat bevestig weereens dat jeugdiges eerder na hulle
portuurgroep sal uitreik as om van kundiges se hulp gebruik te maak (Tanaka & Reid,
1997:29). Dit is kommerwekkend dat studente in universiteitskoshuise eerder hulle
probleme self probeer hanteer of op vriende met geen ervaring in hulpverlening staatmaak, terwyl daar we1 professionele persone op die kampus is wat gratis hulpverlening
aan studente verskaf.
Ten slotte kan gestel word dat respondente tot 'n groot mate die neiging toon om
probleme van 'n ernstige aard te hanteer deur dit te deel met mense waarrnee hulle in
'n noue persoonlike verhouding staan (vriendelinne), of dit self te probeer oplos. Daar is
'n geneigdheid om al hoe minder van die hulp van individuelpersone gebruik te maak
hoe verder sodanige individuelpersone uit die student se persoonlike leefruimte beweeg
(bv. professionele persone). Dit word dus al hoe duideliker dat 'n portuurhelpersprogram
in 'n universiteitskoshuis die geleentheid vir studente kan bied om vaardig te raak in
basiese hulpverlening, sodat hulle mekaar beter sal kan ondersteun en probleme vroegtydig sal kan identifiseer. Portuurhulp is die kern van 'n gesonde omgee-omgewing.
Figuur 5.1 stel hierdie verskynsel grafies voor:
FIGUUR 5.1 VERSKILLENDE WYSES VAN PROBLEEMHANTERING VAN
STUDENTE IN UNIVERSITEITSKOSHUISE

5.4.1.3

Aantal respondente wat al van professionele hulp gebruik gemaak het

Die aantal respondente wat al van professionele hulp gebruik gemaak het, word soos
volg saamgevat:
TABEL 5.6

(

PROFESSIONELE HULPVERLENING

Kategorie respondente
Hele a r o e ~
Mans
Dames
Eerstejaars
Seniors

I

N
97
17
80
50
47

% van kategorie
17.4
12,8
18,9
16,8
18,l

Uit die inligting blyk dat slegs 17,4 % van al die respondente al van professionele hulpverlening gebruik gemaak het. Ongeveer 6% minder mans- as damesstudente het van
hierdie vorm van hulpverlening gebruik gemaak. Hierdie resultate bevestig die resultate
in tabel 5.5 waar respondente 'n gewigswaarde van 1,21 (l=nooit) aan hierdie manier
van hulpverlening toegeken het. Daar is al baie redes in die literatuur aangevoer
waarom jeugdiges nie uitreik na professionele persone vir hulpverlening nie. Van die
belangrikste redes wat moontlik in die universiteitskoshuisopset voorkom is die stigma
wat kleef aan die gebruikmaking van professionele hulp die persepsie wat bestaan dat
professionele hulp ontoereikend en te duur is en onkunde oor watter tipe dienste
beskikbaar is en hoe jy daarby kan baat. Daar kan as deel van 'n portuurhelpersprogram 'n bewusmakingsveldtog geloods word om professionele hulp beter en minder
intimiderend voor te stel.

5.4.1.4

Vereistes wat aan portuurhelpers gestel word

Daar is gepoog om vas te stel watter vereistes respondente aan 'n portuurhelper sou
stel voor hulle die vrymoedigheid sou neem om homlhaar te nader met 'n probleem,
met ander woorde om die hulpverleningsproses te betree. In Tabel 5.7 word resultate
vir die hele groep, sowel as vir die verskeie kategoriee respondente weergegee:

TABEL 5.7

VEREISTES WAT AAN PORTUURHELPERS GESTEL
WORD
*

Geduld

3,66

4

3,66

3

3,66

5

3,69 4

3.64

6

Volwassenheid

3,72

3

3,64

5

3.74

3

3,70

3,74

3

3

Belangrikheid is uitgedruk as die gemiddelde gewig uit die 4 waar I = glad nie belangrik; 2=effens
belangrik; 3=redelik belangrik en 4=uiters belangrik.

Uit die resultate in Tabel 5.7 blyk dat al die vereistes wat in die vraelys ingesluit is as
redelik tot uiters belangrik (tussen 3 en 4, uit 'n moontlike 4) beskou word. Daar het
klein verskille ten opsigte van rangorde tussen die verskillende kategoriee respondente
voorgekom. Die eerste vyf vereistes (volgens rangorde) wat as belangrik beskou word
vir portuurhelpers gaan ve~olgensbespreek word:
Die mees belangrike vereiste wat aan 'n portuurhelper gestel sou word is vertroulikheid
(3,94). Hierdie aspek vorm 'n belangrike grondslag in enige hulpverleningsverhouding.
Die persoon wat hulpgewend optree is verantwoordelik d a a ~ o o rom 'n vertrouensverhouding te sluit met die hulpsoeker. Nie alleen moet die hulpsoeker die hulpgewer
vertrou nie, maar ook seker wees dat alle informasie wat daar gedeel word, met
vertroulikheid hanteer gaan word (Brammer, 1988:7). Ook in die geval van portuurhelpers in die universiteitskoshuisopset is dit uiters belangrik dat die hulpsoeker voel dat
die portuurhelper nie sylhaar probleme vir die hele koshuis gaan vertel nie. Hierdie
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aspek behoort 'n belangrike deel van die opleiding van portuurhelpers te vorm.
Portuurhelpers moet ingelig word oor die implikasies van vertroulikheid vir die hulpverleningsproses, die etiese implikasies, asook die situasies waaronder vertroulikheid
verbreek word, byvoorbeeld in die geval waar die hulpsoeker se persoonlike welstand
en veiligheid in gevaar is. Die daarstel van 'n gedragskode vir die portuurhelpers van 'n
bepaalde koshuis word ook as riglyn gestel vir 'n effektiewe en suksesvolle portuurhelpersprogram (verwys 4.3.9).
Die tweede belangrikste vereiste wat aan portuurhelpers gestel word, is eerlikheid en
opregtheid (3,92). Mansrespondente het hierdie vereiste as die belangrikste (3,83)
beskou. Een van die belangrikste doelwitte van die hulpverleningsproses is om die
hulpsoeker aan te moedig om vrylik oor sylhaar probleme en bekommernisse te praat.
Die hulpsoeker gaan egter slegs selfopenbarend optree as hylsy voel dat die hulpgewer
eerlik en opreg is in sy optrede. Die hulpgewer moet dus bereid wees om openlik en
eerlik oor sylhaar eie gevoelens en e ~ a r i n g ste praat, spontaan en eg optree en
konsekwent wees

- sylhaar woorde en optrede moet ooreenstem (Brammer, 1988:38;

Egan, 1990:69). Hierdie vereiste sluit aan by die vereiste van toeganklikheidl openheid
wat deur die seniorgroep as vyfde belangrikste beskou is (3,66).
Volwassenheid is die volgende vereiste wat deur die hele groep as belangrik geag word
(3,72). 'n Portuurhelper moet definitief gekenmerk word aan hierdie eienskap om in alle
opsigte as gelyke, maar ook as rolmodel op te tree in die hulpverleningsproses. Dit
vereis van 'n persoon volwassenheid, met ander woorde geestelike rypheid en
verantwoordelikheid (HAT, 1984:1305).
'n Verdere vereiste wat as belangrik beskou word, is geduld. Die portuurhelper moet
tydens die hulpverleningsproses toelaat dat die hulpsoeker groei in die rigting wat hylsy
self kies om sylhaar probleme op te 10s. Die portuurhelper fasiliteer bloot die proses en
maak seker dat die hulpsoeker van al die alternatiewe in die probleemoplossing bewus
is (Brammer, 1988:5). Hierdie proses kan die portuurhelper soms gefrustreerd laat en
hylsy kan in die versoeking beland om raad te gee en die proses aan te jaag. Dit is
egter belangrik dat die portuurhelper geduldig bly, veral in die lig d a a ~ a ndat hulpsoekers dit as so 'n belangrike vereiste beskou.
Goeie luiste~aardighedeis in die vyfde plek (3,63) in die rangorde van belangrikheid.
Tydens die hulpverleningsproses vind daar voortdurend kommunikasie tussen die
helper en die hulpsoeker plaas. Dit is dus nie vreemd dat daar van die portuurhelper
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vereis word dat hylsy goeie luistervaardighede moet he nie. Die portuurhelper word
opgelei om effektief en empaties te luister en dit as instrument te gebruik in die
hulpverleningsproses. Volgens Egan (1990:108) is luister: "the ability of helpers to
capture and understand the messages clients communicate, whether these messages
are transmitted verbally or nonverbally, clearly or vaguely".
Een vereiste wat ook onder die eerste vyf belangrikstes van die mansrespondente
voorgekom het, is respek (3,65). Die behoefte aan respek word deur Egan (1990:65)
beskou as een van die diepste menslike behoeftes en word beskryf as "prizing people
simply because they are human". Die term agting, met ander woorde om iemand hoog
aan te slaan, kan ook hier gebruik word en dit impliseer waardering, 'n gunstige opinie
en eerbied vir ander (HAT, 1984:38). Tydens die hulpverleningsproses moet respek
gesien word in die wyse waarop die portuurhelper met ander mense werk. Die
portuurhelper behoort elke persoon as 'n individu te hanteer, nie 'n persoon te oordeel
nie, beskikbaar wees vir ander, begrip toon vir ander, aanneem dat die hulpsoeker wil
werk aan sylhaar probleem en die persoon bystaan om tot eie oplossings te kom (Egan,
1990:67).
Die eerstejaarsgroep beskou vriendelikheid (3,65) ook as 'n belangrike vereiste vir 'n
portuurhelper. Aangesien eerstejaarstudente in 'n koshuis moet aanpas by 'n nuwe
omgewing, is 'n persoon wat vriendelik is, met ander woorde iemand wat warmte uitstraal en op verbale- en nie-verbale wyse wys dat hulle omgee, baie meer toeganklik.
Vriendelikheid word dikwels geassosieer met aanvaarding (Brarnmer, 1989:37).
Empatie word deur die hele groep laaste in die rangorde van belangrikheid geplaas
alhoewel dit 'n uiters belangrike vaardigheid is waaroor portuurhelpers moet beskik. Uit
'n inforrnele gesprek met die studente blyk dat hierdie lae telling moontlik toegeskryf kan
word aan die feit dat die respondente nie bekend is met die woord nie.

5.4.1.5

Bereidheid om van portuurhulp gebruik te maak

Daar is gepoog om vas te stel in watter mate die respondente bereid sou wees om van
die hulp en ondersteuning van 'n baie betroubare persoon wat spesiaal opgelei is in

hulpverleningsvaardighede, gebruik te maak. Die resultate word in Tabel 5.8 weergegee.

DIE MATE WAARIN RESPONDENTE BEREID SOU WEES OM VAN

TABEL 5.8

GOED OPGELEIDE PORTUURHELPERS GEBRUIK TE MAAK
Kategorie
respondente

I

Hele groep
Mans

I

Dames
Eersteiaars
seniors

1
1
1

1

Nooit
%*
N
65
11,8
12 ( 9,3
12,5
53
27 1 9,O
38 1 15.0

I
1
1

1
1
1
1

Soms

Dikwels

Altyd

N I %
288
52,l
58
44,9
230
54,2
149 1 49,7
139 1 54.9

N 1 %
155
28,O
47
36,4
25,5
108
94 1 31,3
61 1 24.1

N I %
45
8,l
12
9,3
33 ( 7,8
30 1 10,O
15 1 5.9

1
1
1

1
(

1
1

1
1
1

1
(

1
1

1
1

Gewig

1
(

1
1

2,33
2,46
2,29
2,42
2.21

* Persentasie van bepaalde groep respondente

Uit die resultate blyk dat ongeveer die helfte (52,1%) van die hele groep respondente
bereid sou wees om soms van portuurhulp gebruik te maak, tewyl 'n verdere 28% van
die groep aangedui het dat hulle dikwels bereid sou wees om probleme met 'n portuurhelper te deel. Slegs 11,8% van die hele groep het aangedui dat hulle nooit van so 'n
stelsel gebruik sou maak nie.
In die lig van bogenoemde resultate is dit duidelik dat daar we1 'n behoefte bestaan
onder studente in universiteitskoshuise om hulle probleme met iemand soos 'n
portuurhelper te bespreek.
'n lnteressante waarneming wat gemaak is uit die verkree resultate is dat byna die
helfte (45,7%) van die mansrespondente en 41,3% van eerstejaarrespondente aangedui het dat hulle tot 'n groter mate as die ander groepe respondente, bereid sou wees
om dikwels tot altyd van so 'n stelsel gebruik te maak. Dit is algemeen bekend dat mans
hulle probleme met veral een of twee goeie vriende bespreek en dit blyk dus dat die
Portuurhelpersprogram by hulle wyse van probleemhantering aanklank vind. Eerstejaarstudente is blootgestel aan 'n nuwe sosiale en akademiese omgewing en hulle kan
aanpassingsprobleme ervaar. Aangesien hulle moontlik nog nie 'n goeie ondersteuningsnetwerk vir hulleself opgebou het in terme van nuwe vriendelinne nie en hulle
ouers nie altyd onmiddelik beskikbaar is vir hulpgewing nie, sal hulle waarskynlik meer
dikwels van 'n portuurhelper gebruik wil maak om probleme te bespreek. Slegs 9% van
die eerstejaarrespondente het aangedui dat hulle nooit van so 'n stelsel gebruik sou
maak nie.
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5.4.1.6

Aard en frekwensie van probleme wat studente ervaar

In Tabel 5.9 word die aard en frekensie van probleme wat studente ervaar voorgestel:
TABEL 5.9

AARD EN FREKWENSIE VAN PROBLEME WAT STUDENTE
ERVAAR
Frekwensie (%)

Aard van probleme

1.

Emosioneel

2. Liefdesprobleme
3. Studieprobleme

4. Loopbaanvooruitsigte
5. Kamermaat

6. Algemene verhoudinge
7. Dosente
8. Geloof

9. Finansies
10. Verhouding met Ouers
11. Selfbeeld
12. Ouers se huwelik
13. Selfgelding (gebrek)
14. Drankmisbmik
15. Rook
16. Seksuele aktiwiteite
17. Algemene gedrag
18. HumeurlAgressie
19. Kru taalgebruik
20. Toekoms
21. Politieke situasie
22. Misdaadlgeweld

(elke dag)

Gereeld

Soms

Selde

[meer as
I x per
maand)

(1 x Per
semester)

(1 x per
jaar)

1 Nooit
Gewig
uit 5

Rangorde
(1-20)

1 23. Sin van lewe

1

1

10.2

1

25.5

1

40,8

1

21.4

1

3.69

1

16

24. Sin van studies

4,l

7,l

24.5

38.8

25,5

3.74

19

25. Selfdissipline (gebrek)

3,1

13,3

25,5

35.7

22,5

3,61

15

1 26. Gesondheid

1

I

27. Eetgewoontes

(

2.0

28. Voorkoms

2,O

1
I

7,l

1

I

12.2
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(

4,l

1

14,3

5,l

1
I

24.5

1

25,5

20,4

1

I

29,6

1

36,7

68,4

1

I

25.5

1

16,3

4,49

1

3,41

I

I

13

3,52

1

1

10

29. Algemene fiksheid

10,2

18,4

31,6

24,5

15,3

3,16

6

30. Werksdrukte

6.1

22,5

33,7

27.6

10,2

3,13

4

31. Spanninglstres

92

29,6

29,6

23,5

8.2

2,92

3

32. Eensaamheid

6,l

13,3

23,5

42,9

14,3

3,46

12

33. Kommunikasievrees

5.1

11,2

20,4

29.6

33,7

3,75

20

34. Fobies

4,1

5,l

13.3

38,8

38.8

4,03

Uit die resultate in Tabel 5.9 is Tabel 5.10 saamgestel om die twintig belangrikste
probleme wat studente in universiteitskoshuiseervaar in rangorde te lys:

1

1

TABEL 5.10

TOP 20 PROBLEME
Probleem

Gewig uit 5
l=daagliks
5=nooit

Emosionele probleme
Studieprobleme

Probleme met werksdruk
Bekommernis oor rnisdaad en geweld
Gebrek aan fiksheid
Finansiele probleme
Bekommernis oor die toekoms
Liefdesprobleme
Probleme met jou voorkoms
Loopbaanvooruitsigte (gaan jy werk kry?)
Eensaamheid
Probleme met jou eetgewoontes
Seltbeeldprobleme
Probleme met selfdissipline
Bekommernis oor die sin van die lewe
Verhoudingsprobleme met ander studente (in die algemeen)
Jou onverrnoe om jouself te laat geldl standpunt in te neem
Bekommernis oor die sin van jou studies
Kommunikasievrees

Wanneer daar na die twintig belangrikste probleme gekyk word wat die respondente
ervaar, kan gesien word dat dit tipiese probleme is wat onder die studentepopulasie
voorkom (verwys hoofstuk 2). Dit kan rofweg gegroepeer word as:
emosionele probleme

verhoudingsprobleme
self-verwante probleme
akademiese- of studieprobleme
bekommernis oor misdaad en geweld (veiligheid).

Bogenoemde resultate hou verband met resultate van die ondersoek wat gedoen is
rondom die waarde-orientering van studente (Vreken & Rens, 2001:3). Uit hierdie
ondersoek het geblyk dat die ondersoekgroep, naamlik universiteitstudente, waardes
soos religieuse-, morele-, selfstandigheid-, gemoeds- en intellektuele waardes as
belangrikste waardes vir hulself geag het. Vir mede-studente is die volgende waardes
as belangrikste waardes gelys naamlik: ontspannings-, liggaamlike-, veiligheids-,
outoriteits- en intellektuele waardes. Mansrespondente het ontspannings- en lewenswaardes ook as belangrik beskou, terwyl die damesrespondente verhoudings- en veiligheidswaardes ook onder die belangrikstes ingesluit het. Daar is dus 'n ooreenkoms
tussen die aspekte waaraan studente waarde heg en die tipe probleme wat hulle meer
dikwels ervaar. As studente byvoorbeeld hoe waarde heg aan kennisvetwerwing en
akademiese vordering, sal hulle probleme in hierdie area soos swak prestasie en
probleme met werksdruk gou identifiseer en wil aanspreek. Hierteenoor ervaar die
respondentgroep selde of ooit probleme met iets soos die politieke situasie in SuidArika, net so is politieke waardes ook as een van die waardes wat die minste gewig dra
ge'identifiseer in die studie van Vreken en Rens (2001:4).
Die resultate van die aard en tipe probleme wat deur ondersoekgroep ervaar word,
moet aangewend word as riglyn in die ontwerp en implementering van die portuurhelpersprogram in universiteitskoshuise. Dit behoort eerstens die opleiding van
portuurhelpers vir die universiteitskoshuisopset te rig deurdat daar tydens die opleiding
veral gefokus moet word om portuurhelpers toe toerus met vaardighede om probleme
wat op gereelde basis deur studente ervaar word, te kan hanteer. Die portuurhelper
behoort in basiese hulpverleningsvaardighede opgelei te word om mede-studente te
help om by oplossings vir hulle probleme uit te kom. Hierdie vaardighede word
algemeen in die literatuur beskryf (verwys paragraaf 4.3.2) en word reeds met groot
sukses by die opleiding van portuurhelpers vir die studentegemeenskap van die PE
Technikon gebruik (Anon., 2004:3).
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Uit die literatuurstudie het geblyk dat verdere opleiding van die portuurhelpers gefokus
moet wees op probleemareas wat deur die populasie wat bedien moet word ervaar
word (verwys paragraaf 4.3.2). Resultate in Tabel 5.9 kan as riglyn dien vir die ontwerp
en implementering van hierdie voortgesette opleiding. Van hierdie areas wat volgens
die resultate verdere aandag behoott te geniet by die opleiding van portuurhelpers in
universiteitskoshuise is byvoorbeeld: studieprobleme, meer volledige inligting rondom
emosionele- en verhoudingsprobleme, asook self-vewante probleme, streshanteringsvaardighede, konflikhanteringsvaardighede, ensomeer.
Nie alleen gee die resultate riglyne vir die ontwerp van die opleidingsprogram vir
portuurhelpers nie, maar dit bied ook duidelike riglyne vir die implementering en bestuur
van so 'n program.
Ten eerste behoort die portuurhelper met 'n verskeidenheid van kundiges saam te werk.
So kan daar byvoorbeeld met die akademiese raadgewers in die koshuis (soos in die
geval van die Noordwes-Universiteit se Potchefstroomkampus) saamgewerk word om
studente wat studieprobleme ervaar effektief te ondersteun. Motiveringsprekers en
kundiges kan genooi word om inligtingsessies of opleidingsgeleenthede aan te bied ten
einde probleme wat algemeen deur koshuisstudente ervaar word, aan te spreek. Temas
wat volgens die resultate sinvol kan wees is byvoorbeeld: gesonde leefstyl, effektiewe
tydsbestuur, misdaadvoorkoming, selfverwesenliking, om net 'n paar te noem. Verwysings na professionele persone sou ook meer suksesvol gedoen kon word indien die
portuurhelpers die professionele persone betrek by koshuisaktiwiteite en hulle dienste
bekend stel onder die studente.
Die portuurhelper behoott ook verantwoordelik te wees vir inligtingsveldtogte. So
behoort inwoners van die koshuise ingelig te word oor verskillende dienste wat op die
spesifieke universiteitskampus beskikbaar is vir studente wat probleme ervaar. So 'n
diens is byvoorbeeld die Finansiele Steundienste van 'n universiteit waar studente met
finansiele probleme kan aanklop om finansiele hulp en advies. Hierdie tipe inligting
moet altyd beskikbaar wees vir koshuisinwoners deur dit byvoorbeeld op 'n aansteekbord aan te bring.
Die portuurhelper behoort ook voorkomend op te tree deur bewusmakingsveldtogte te
loods oor spesifieke probleme. Een van die probleme is rook. Die oorgrote meerderheid
van die respondente (77,4%) het aangedui dat hulle nooit skuldgevoelens ervaar oor
hulle rookgewoontes nie. Daar is deur Vreken en Rens (2001) bepaal dat 23,4% van
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studente wat aan hulle ondersoek deelgeneem het rokers is. 43% van hierdie studente
het aangedui dat hulle dadelik met die gewoonte sal wil ophou en 35% het aangetoon
dat hulle later sou wou ophou met die gewoonte. In die lig van die resultate van hierdie
studie blyk dit egter nie of studente wat rook skuldgevoelens oor die gewoonte ervaar
nie. Daar kan gevolglik 'n bewusmakingsveldtog geloods word om studente aan te
moedig en te ondersteun om die rookgewoonte op te s2..
Drankmisbruik is ook 'n probleem wat algemeen onder studente voorkom. Daar is 'n
sterk drankkultuur onder studente. In Vreken en Rens (2001:6) se ondersoek blyk dat
31% van die mansrespondente en 18% van die dames gereeld (1-3 keer 'n week) drink.
40% van die mansrespondente en 25% van die hele respondentgroep drink een tot
twee keer per maand te veel. Resultate in hierdie ondersoek het gewys dat daar egter
'n groot persentasie (66,7%) van die respondente is wat nooit skuldig voel oor die
misbruik van drank nie. 'n Portuurhelpersprogram behoort dus 'n bewusmakingsveldtog
in te sluit oor die drankgewoontes van studente en die gevare wat dit inhou.
Die laaste voorbeeld van 'n tipiese probleem wat deur 'n bewusmakingsveldtog aangespreek behoort te word, is die hele kwessie rondom MlVNlGS en seksualiteit. Soos in
hoofstuk 2 aangedui, is MlVNlGS 'n al hoe groter wordende probleem onder studente.
68,4% van respondente het egter aangedui dat hulle nooit bekommerd oor hulle
gesondheid is nie. Die probleem van MlVNlGS blyk dus nog nie 'n realiteit onder die
studente in universiteitskoshuise te wees nie. 81% van die ondersoekgroep van Vreken
en Rens (2001:7) het aangedui dat hulle nog nie seksueel aktief was nie. Dit mag
moontlik verklaar waarom 76,2% van respondente in hierdie studie aangedui het dat
hulle nooit skuldgevoelens ervaar oor hulle seksuele aktiwiteite nie. 19% van die studiepopulasie van die Vreken en Rens-ondersoek het egter aangedui dat hulle of seksueel
aktief is, of soos die geleentheid horn voordoen, of a1 'n "glips" gehad het (Vreken &
Rens, 2001:7). Dit mag dus wees dat studente skuldgevoelens of bekommernis hieroor
ervaar. 23,8% van die respondente in hierdie studie het 'n mate van skuldgevoelens
aangedui. 'n Bewusmakingsveldtog oor MlVNlGS en die implikasies van seksuele
aktiwiteite kan geloods word om studente van die werklike gevare en implikasies van
voorhuwelikse seks bewus te maak.

5.4.2

Resultate van die evaluering van 'n portuurhelpersopleidingsgeleentheid vir universiteitskoshuisstudente

Tydens 'n opleidingsgeleentheid van portuurhelpers van universiteitskoshuise is die
kursusgangers gevra om voor die aanvang van die kursus 'n vraelys (Vraelys B) oor
hulle vetwagtinge, gesindhede en houdings rondorn die kursus, te voltooi. Na afloop
van die kursus het die kursusgangers 'n evalueringsvraelys (Vraelys C) ingevul om die
sukses van die kursus te evalueer. Daar het ook semi-gestruktureerde onderhoude met
die opleiers plaasgevind waartydens terugvoer verkry is oor die effektiwiteit en sukses
van die opleidingsgeleentheid. Laastens het die navorser vir die duur van die kursus
inforrnele waarneming gedoen en gesprekke met die kursusgangers gevoer.
Die doel van die opleidingsgeleentheid was om:
studenteleiers die geleentheid te bied om as portuurhelpers opgelei te word en die
vaardighede te verwerf
studenteleiers bekend te stel aan en bewus te maak van die waarde en
moontlikhede van 'n portuurhelpersprogram in universiteitskoshuise
0

die effektiwiteit en sukses van die opleidingsprogram te evalueer veral in terme
van bruikbaarheid en geskiktheid vir studente in universiteitskoshuise.

Die resultate sal vervolgens bespreek word.

5.4.2.1
5.4.2.1.1

Resultate van Vraelys B: Verwagtinge van die kursus
Aantal vraelyste ingevul

Daar is altesaarn 31 vraelyste deur die respondente ingevul.

5.4.2.1.2

Beskrywing van die respondentgroep

Die studente wat die opleidingsgeleentheid bygewoon het, het dit bygewoon in die
hoedanigheid as huiskorniteelede wat die Aktualiteitsportefeulje beklee in die onderskeie koshuise, of verteenwoordigers van die onderskeie koshuise waar die huiskomiteelid nie die geleentheid kon bywoon nie, of uitvoerende korniteelede van die
Studenteraad se portefeulje vir Prinsipiele Leiding. Dit is dus almal studente wat
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leierskapsposisies in die studentegemeenskap en veral in die koshuisomgewing beklee.
Dit is belangrik om te noem dat die Prinsipiele Leidingportefeulje in samewerking met
die huiskomiteelede vir Aktualiteit in elke koshuis fokus op die beskerming en uitbou
van waardes en die Christelike karakter op die Potchefstroomkampus van die
Noordwes-Universiteit. Die kernwaardes wat bevorder wil word is liefde, integriteit,
diensbaarheid en respek (NWU, 2003). Hierdie studente is moontlik reeds in hierdie
bepaalde posisies verkies omdat hulle bogenoemde waardes self uitleef en natuurlike

hullpverleningsvaardighede uitstraal wat hulle ideale kandidate maak om as portuurhelpers opgelei te word, maar ook om die portuurhelpersprogram in die koshuise te help
implernenteer.

5.4.2.1.3

Beskrywing van die respondente volgens geslag

Die respondentgroep sal beskryf word in terme van drie groepe naamlik mans, dames
en die hele groep. In tabel 5.1 1 word die verdeling van die groep ten opsigte van mans
en dames aangedui.
TABEL 5.11

GESLAG VAN RESPONDENTE

Geslag
Manlik
Vroulik
Totaal

N
9
22
31

%
29
71
100

Uit tabel 5.11 blyk dat daar heelwat meer damestudente die kursus bygewoon het as
manstudente. Die damestudente was verteenwoordigend van 12 dameskoshuise. Twee
dameskoshuise het geen verteenwoordigers gehad wat die opleidingsgeleentheid
bygewoon het nie. Daar was agt manskoshuise verteenwoordig en drie het nie verteenwoordigers gestuur nie. Die koshuise op die Potchefstroomkampus van die NoordwesUniversiteit was dus redelik goed verteenwoordig. 'n Moontlike rede wat aangevoer kan
word waarom sekere koshuise nie verteenwoordig was nie, is moontlik omdat die
opleiding oor 'n naweek plaasgevind het en dat die studente ander verpligtinge gehad
het.
Verder kan as rede vir die meerderheid damestudente aangevoer word dat die darneskoshuise op kampus meer is as die manskoshuise en dat die uitvoerende komitee vir
93

prinsipiele leiding hoofsaaklik (7 teenoor 2) uit dames bestaan (NWU, 2003). Een van
die dameskoshuise het meer as een verteenwoordiger na die opleidingsgeleentheid
gestuur, waarskynlik omdat daar reeds portuurhelpers in die koshuis opgelei is en hulle
met die opleiding bekend is.

5.4.2.1.4

Deelname aan die opleidingsgeleentheid

Respondente moes aandui of hulle die opleidingsgeleentheid vrywillig bywoon en of
hulle onder enige druk geplaas is om dit by te woon. Die rede waarom hierdie vrae
ingesluit is, is om riglyne te verskaf vir die toekomstige opleiding van portuurhelpers van
universiteitskoshuise. Dit is algemeen bekend dat indien iemand voel dat hy/sy verplig
is om 'n geleentheid by te woon, die persoon negatief mag staan teenoor die gebeure
by so 'n geleentheid. Soos reeds genoem in 5.4.2.1.2 is die respondente almal gevra
om die opleidingsgeleentheid by te woon vanwee hulle bepaalde posisies as huiskomiteelede of uitvoerende komiteelede. Die moontlikheid het dus bestaan dat die
respondente gevoel het dat hulle verplig is om die kursus by te woon en dat dit hulle
houding en gesindheid teenoor die geleentheid negatief sou bei'nvloed. Die resultate
word in label 5.12 en label 5.13 saamgevat:
WOON JY DIE KURSUS VRYWlLLlG BY?

TABEL 5.12

1

Nee

Ja
Mans
Dames
Hele groep

I

N
7
21
28

%
78
95
90

N
1
1
2

Onseker

%
11
4
7

N
1

%
11

-

-

1

3

Uit hierdie tabel blyk dat 90% van die respondente gevoel het dat hulle die opleidingsgeleentheid vrywillig bywoon. 'n Kleiner persentasie (78%) van die mans- as damesrespondente (95%) het gevoel dat die bywoning vrywillig was.

TABEL 5.13

IS DAAR ENlGE DRUK GEPLAAS OM BYTE WOON?
Ja

Mans
Dames
Hele groep

N
4
3
7

Nee

%
44,5
14
23

Onseker

%
44,5
82
71

N
4
18
22

N
1
1
2

%
11
4
6

Uit die resultate blyk dat die mansrespondente redelik verdeeld was oor of hulle onder
druk geplaas is om die opleidingsgeleentheid by te woon of nie. Die meerderheid van
die dames (82%) was egter van mening dat hulle nie onder druk geplaas is om die
opleidingsgeleentheid by te woon nie.

5.4.2.1.5

Houding teenoor die opleidingsgeleentheid

Om vas te stel wat die houding en gesindheid was waarmee respondente na die
opleidingsgeleentheid gekom het, is daar gevra dat respondente aandui of hulle uitsien
na die kursus. Die resultate word in Tabel 5.14 weergegee.
TABEL 5.14

SlEN JY UIT NA DIE KURSUS?
Ja

Mans
Dames
Hele groep

N
6
18
24

Nee

Onseker

Yo

N

67
82
78

-

%
-

1
1

4
3

N
3
3
6

%
33
14
19

Uit die resultate blyk dat slegs 3% van die hele groep nie uitgesien het na die
opleidingsgeleentheid nie. Dit is dus positief om te sien dat, alhoewel 23% van die
respondente gevoel het dat hulle onder druk geplaas is om die opleidingsgeleentheid by
te woon (Tabel 5.13), slegs 'n baie klein persentasie van die groep aangedui het dat
hulle nie uitsien daarna nie. Daar was egter 22% van die groep wat onseker gevoel het
oor hulle houding teenoor die kursus wat moontlik die houding van die groep wat onder
druk geplaas is om die kursus by te woon, weerspieel. 'n Groot gedeelte van die groep
(78%) het 'n positiewe gesindheid en houding teenoor die opleidingsgeleentheid gehad.

5.4.2.1.6

Beskikbare inligting oor die opleidingsgeleentheid

Respondente moes aandui of hulle genoeg inligting vooraf oor die opleidingsgeleentheid ontvang het en of daar 'n behoefte aan meer inligting bestaan. Die resultate
volg in Tabel 5.15:
SOU JY VOORAF MEER WOU GEWEET HET OOR DIE KURSUS?

TABEL 5.15

Ja
Mans
Dames
Hele groep

I

N
6
16
22

Onseker

Nee

%
67
73
71

N
2
4

6

%
22
18
19

N
1
2
3

%
11
9
10

Uit die resultate blyk dat 71% van die respondentgroep vooraf rneer inforrnasie oor die
kursus wou gehad het. Dit impliseer dat daar beslis rneer ornvattende inligting aan
voornernende kursusgangers gegee rnoet word en dat dit as riglyn aanvaar kan word vir
die suksesvolle implernentering van portuurhelpersopleiding van koshuisstudente.
Respondente is gevra om meer spesifiek aan te dui waiter tipe inligting hulle vooraf sou
wou gehad het. Hierdie inligting kan as volg opgesorn word naamlik:
die doel van die opleidingsgeleentheid
hoe die kursusganger by die geleentheid kan baat
die program en tydskedule van die kursus
die ondenverpe wat hanteer gaan word
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of daar enige voorbereiding gedoen rnoet word
benodigdhede (indien enige) vir die kursus
wat van elke kursusganger venvag word

Hierdie inligting behoort as riglyn te dien in die bemarking en bekendstelling van

portuurhelpersopleidingsgeleenthedeaan koshuisstudente.

5.4.2.1.7

Verwagtinge van die kursus

Om die sukses en effektiwiteit van die opleidingsgeleentheid te bepaal is daar vooraf
ondersoek ingestel na wat die verwagtinge van die voornemende kursusgangers was,
sodat daar na afloop daarvan vasgestel kon word of daar aan die verwagtinge voldoen
is. Die verwagtinge van die respondente is bepaal deurdat daar op verskeie vrae
gereageer moes word. Die resultate word vewolgens weergegee:
VERWAG JY DAT DIE KURSUS INTERESSANT GAAN WEES?

TABEL 5.16

Nee

Ja
Mans
Dames
Hele groep

I

N
8
22
30

I

%
89
100
97

N

Onseker

%
-

-

-

-

N
1

-

%
11
-

1

3

Uit Tabel 5.16 blyk dat slegs een van die mansrespondente onseker was oor of die
kursus interessant sou wees. Al die ander respondente het positief gevoel dat die
kursus interessant sou wees.

TABEL 5.17

VERWAG JY DAT DIE INHOUDE RELEVANT GAAN WEES?
Ja

Mans
Dames
Hele groep

N
8
22
30

Nee

Onseker

%

N

%

89

-

-

N
1

100
97

-

%
11

-

-

-

-

1

3

Uit Tabel 5.17 blyk dat slegs een van die rnansrespondente onseker was oor of die
inhoude van die kursus relevant sou wees. Al die ander respondente het positief gevoel
dat die inhoude relevant sou wees.

VERWAG JY DAT JY BAlE SAL MOET SIT EN LUSTER?

TABEL 5.18

Ja
Mans
Dames
Hele groep

I

N
7
19
26

Nee

%
78
86
84

N
1
2

Onseker

%
11
9
10

3

N
1
1
2

%
11
4
6

Volgens die resultate in Tabel 5.18 blyk dit dat 84% van die respondente verwag het dat
die kursusaktiwiteite die vorrn van lesings sou aanneern.

TABEL 5.19

SOU JY GRAAG WOU HE DAT JY AKTIEF DEELNEEM AAN DIE
KURSUS?
Ja

Mans
Dames
Hele groep

N
9
19
28

Nee

%
100
86
90

N

Onseker

-

%
-

3
3

14
10

N

-

%
-

-

Die resultate in Tabel 5.19 dui egter daarop dat alhoewel studente verwag het dat hulle
baie sou rnoes sit en luister, hulle in die rneerderheid (90%) ten gunste was van aktiewe
deelnarne aan die kursus om inhoude te bemeester. Hierdie resultaat is baie positief
aangesien die werkswyse wat in die literatuur voorgestel word vir die opleiding van
portuurhelpers juis interaktief en prakties van aard is (verwys paragraaf 4.3.4) en kan
dien as riglyn vir die ontwerp van opleidingsprograrnme van portuurhelpers in
universiteitskoshuise.

TABEL 5.20

VERWAG JY:

dat jy nuwe kennis gaan opdoen?

a)

( Mans
--

-

Dames
Hele groep

b)

N
1
1
2

%
89
91
90

N
8
20
28

Mans
Dames
Hele groep

N

%

-

-

1
1

4
3

%
100
100
100

N
9
22
31

Onseker

Nee
N

%

N

%

-

-

-

-

-

-

-

-

jy bepaalde waardes gaan aanleer?
Nee

Ja
Mans
Dames
Hele groep

d)

%
11
4
7

jy bepaalde vaardighede gaan ontwikkel?
Ja

c)

Onseker

Nee

Ja

N
2
3
5

%
67
90
81

N
6
19
25

Onseker

%
22
10
16

N
1

%
11

-

-

1

3

jou gesindheid teenoor mede-studente gaan verander?
Ja

- Mans
Dames
Hele groep

Nee

4

44

16
20

73
65

2
2
4

1

Onseker
11
9
13

3
4
7

33
18
22

Uit die resultate van Tabel 5.20 (a, b en c) kan gestel word dat die respondente oor die
algemeen baie positiewe verwagtinge gehad het oor die kursus. Volgens die bevindinge
was die oorgrote meerderheid respondente positief dat hulle iets sou leer (go%), nuwe
vaardighede sou ontwikkel(IOO%) en nuwe waardes sou aanleer (81%).
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Uit die resultate van Tabel 5.20 (d) blyk dit egter dat net 65% van die respondente
verwag het dat hulle gesindheid teenoor rnede-studente sou verander. Slegs 44% van
die mansrespondente het verwag dat hulle anders oor hulle mede-studente sou voel na
afloop van die kursus. 'n Redelike hoe persentasie was onseker hieroor.

5.4.2.1.8

Hulpverlening deur respondente

In 5.4.2.1.1 word die respondente beskryf as jeugleiers wat waarskynlik oor natuurlike

hulpverleningsvaardighedebeskik. Om vas te stel of dit we1 die geval is, is respondente
gevra om aan te dui of hulle we1 op 'n informele wyse as helpers optree. Tabel 5.21 dui
die resultate aan:
TABEL 5.21

ERVAAR JY DAT MENSE NA JOU TOE KOM MET HULLE
PROBLEME?
Nee

Ja
Mans
Dames
Hele groep

N
7
21
28

%
78
95
90

Onseker

N

%

-

-

1
1

5
3

N
2

-

%
22
-

2

6

Dit blyk dat 90% van die respondente gevoel het dat rnense hulle we1 nader met hulle
probleme. Slegs een darnesrespondent het gevoel dat mense haar nie nader as hulle
probleme ervaar nie. 'n Groter gedeelte (22%) van die rnansrespondente was onseker
of rnense spesifiek na hulle toe uitreik wanneer hulle probleme ervaar. Oor die algemeen tree die respondentgroep dus we1 as informele helpers in hulle omgewing op.
Hulle verskaf dus steun en hulp na gelang van die veranderende behoeftes van die
rnense in hulle omgewing en is nie spesifiek opgelei om hulpverlening te verskaf nie.
Hulle sal dus in die hoedanigheid as vriend optree (Egan, 1990:4).

TABEL 5.22

VOEL JY BEVOEG OM HULLE TE HELP?

Mans
Dames
Hele groep

N
7
11
18

Onseker

Nee

Ja
N

%
78
50
58

-

%
-

5
5

25
16

N
2
5
7

%
22
25
22

In reaksie op die vraag of die respondente bevoeg gevoel het om persone wat na hulle
toe kom vir hulp te kan help, het slegs 58% van die hele groep respondente gevoel dat
hulle we1 bevoeg is om dit te doen. 16% van die groep het aangedui dat hulle glad nie
toegerus voel nie en 22% van die respondente het getwyfel of hulle bevoeg is om
hulpverlening te verskaf. 'n Groter persentasie (78%) van die mansrespondente was
positief oor hulle bevoegdheid om hulp te verleen.
Dit blyk uit die bogenoemde resultate dat respondente reeds as helpers optree en dat
daar 'n behoefie bestaan om opleiding te ontvang in basiese hulpverleningsvaardighede
soos deur 'n portuurhelpersopleidingsprogramvoorgestel.
Tabel 5.23 gee 'n uiteensetting van in watter verskillende hoedanighede mense hulpverlening benodig het volgens die respondente.
TABEL 5.23

IN WATTER HOEDANIGHEID KOM MENSE NA JOU TOE?
Mans

(

Vriendlin
Huiskomiteelid
Op geestelike vlak
Groepleier op kampe

1

Dames

N
8

%
89

-

-

1

11

-

-

N
21
8
2
1

%
100

38
10
5

I

Hele groep
N
%
I
29
97
8
27
3
10
1
3

1

Dit blyk uit bogenoemde inligting dat die meeste respondente aangedui het dat hulle in
die hoedanigheid van vriendlin al genader is vir hulpverlening (97%). Slegs van die
damesrespondente (38%) het aangedui dat hulle as huiskomiteelede genader is vir
hulpverlening. 10% van die respondente het aangedui dat hulle op 'n geestelike
(religieuse) vlak genader is vir hulpverlening. Hierdie resultate is weereens 'n bewys

van die feit dat studente uitreik na hulle vriende om hulle probleme mee te bespreek en
dat studente meestal nie as gevolg van hulle posisies as hulpverleners optree nie.

5.4.2.1.9

Die ornskrywing van die begrip portuurhelper

Respondente is gevra om 'n beskrywing te gee van wat hulle dink 'n portuurhelper is.
Die kernelemente van die beskrywings kan soos volg saamgevat word:
Die meeste respondente het saamgestem dat 'n portuurhelper iemand van dieselfde
ouderdom is, wat ander help om hulle eie probleme op te 10s. Ander kenmerke wat in
die beskrywings voorgekom het, is:
0

kan probleme identifiseer
bevoeg om probleme te hanteer
bereid om te luister
bied ondersteuning in moeilike omstandighede
'n vriend
enige tyd daar vir jou
gee raad

Van die mansrespondente het ook probleme gelys waarmee die portuurhelper volgens
hulle kan hulp gee naamlik: stres, depressie, selfmoord, vriendskaps- en verhoudingsprobleme, probleme met jou verhouding met God en met die hantering van druk. Geen
van die damesrespondente het na spesifieke probleme verwys nie.
In die lig van die resultate blyk dit dat die respondente 'n redelike idee gehad het van
wat portuurhulp behels. Meeste van die respondente is al by vorige geleenthede
(vergaderings) ingelig oor die beoogde opleiding as portuurhelpers en kon gevolglik 'n
redelike algemene definisie gegee het.

5.4.2.1. I 0

Laaste opmerkings

Die respondente is die geleentheid gegee om addisionele opmerkings te maak. Aspekte
wat hier ter sprake gekom het, het direk uit die resultate van die vorige vrae gespruit
soos byvoorbeeld die behoefte aan meer inligting voor die aanvang van die geleentheid,
die verwagting om kennis en vaardighede op te doen en beter toegerus te wees as
helper van ander mense, die hoop om aktief deel te neem aan die kursusaktiwiteite,
asook 'n positiewe gesindheid oor die geleentheid. Van die respondente het kommer
uitgespreek oor die verwagting dat die kursusure te lank sou wees.

5.4.2.2

Resultate van Vraelys C: Evalueringsvraelys na afloop van die portuurhelpersopleidingsgeleentheid

5.4.2.2.1

Aantal vraelyste ingevul

Daar is 34 evalueringsvraelyste voltooi na afloop van die opleidingsgeleentheid. Dit
impliseer dat daar drie meer respondente was aan die einde van die opleidingsgeleentheid. Hierdie respondente het gedurende die verloop van die kursus by die
groep aangesluit, aangesien hulle eers ander verpligtinge gehad het.

5.4.2.2.2

Beskrywing van die respondentgroep

Verwys 5.4.2.1.2

5.4.2.2.3

Beskrywing van die respondente volgens geslag

Die respondentgroep sal weereens beskryf word in terme van drie groepe naamlik
mans, dames en die hele groep. In Tabel 5.24 word die verdeling van die groep ten
opsigte van mans en dames weer aangedui aangesien die respondentgroep vergroot
het.

TABEL 5.24

GESLAG VAN RESPONDENTE

1

%
29
71

N
10
24

Geslag
Manlik
Vroulik

I

Totaal

I

34

I

100

Alhoewel die aantal respondente toegeneem het, het die verdeling in terme van
persentasies dieselfde gebly.

5.4.2.2.4

Houding na afloop van die opleidingsgeleentheid

Die respondentgroep het voor die aanvang van die opleidingsgeleentheid aangetoon
dat 78% van hulle positief gevoel het oor die kursus en uitgesien het daarna, maar die
ander 22% van die respondentgroep was onseker of negatief (3%) oor die kursus. Om
te bepaal of die houding van respondente gedurende die kursus verander het, is die
respondente eerstens gevra om aan te dui of hulle die kursus geniet het. Die resultate
word in Tabel 5.25 saamgevat:
TABEL 5.25

HET JY DIE KURSUS GENIET?
Nee

Ja
Mans
Dames
Hele groep

N
10
23
33

%
100
96
97

Onseker
N

-

%
-

-

%
-

-

-

-

-

1
1

4
3

N

Uit die resultate blyk dat 97% van die hele groep 'n positiewe houding oor die kursus
gehad het en gevoel het dat hulle dit geniet het. Slegs een van die damesrespondente
het aangetoon dat sy onseker oor die vraag voel omdat baie van die inhoude in haar
graadkursus gedek word. Daar is dus geslaag om 19% van die negatiewe en onseker
groep van die respondente se houding te swaai tot 'n positiewe houding. Dit kan dus
gestel word dat hierdie opleidingsgeleentheid van portuurhelpers geslaagd was ten
opsigte van die feit dat die populasie waarvoor dit ontwerp is, naamlik koshuisstudente,
'n oorweldigende positiewe houding daaromtrent gehad het.

5.4.2.2.5

Verwagtinge oor die kursus

Volgens die resultate van Vraelys B het die respondentgroep aangedui dat hulle hoe
verwagtinge van die opleidingsgeleentheid gehad het. Respondente is dus gevra om na
afloop van die opleidingsgeleentheid aan te dui of die kursus aan hulle verwagtinge
voldoen het. Die resultate word in Tabel 5.26weergegee
TABEL 5.26

HET DIE KURSUS AAN JOU VERWAGTINGE VOLDOEN?

Mans
Dames
Hele groep

Yo

N
9

90
96
94

23
32

Onseker

Nee

Ja
N

%

N

%

-

-

1

1
1

4
3

-

10
-

1

3

Uit die resultate blyk dat die kursus aan 94% van die hele respondentgroep se
verwagtinge voldoen het. Daar blyk dus 'n goeie korrelasie te wees tussen die
verwagtinge voor en na afloop van die opleidingsgeleentheid.
Respondente het ook voor die aanvang van die kursus bepaalde verwagtinge gestel
rondom die ontwikkeling van bepaalde vaardighede, die aanleer van bepaalde waardes
en die verandering in gesindhede teenoor rnede-studente. Na-afloop van die kursus het
die respondente aangedui of daar aan hierdie verwagtinge voldoen is:

TABEL 5.27
a)

HET JY...

Bepaalde vaardighede ontwikkel?
Ja
N

Mans
Dames
Hele groep

10
22
32

Onseker

Nee

%

100
92
94

-

%
-

-

-

N

N

%

-

-

2
2

8
6

Uit Tabel 27(a) blyk dat 94% van die respondente gevoel het dat hulle bepaalde
vaardighede geleer het terwyl 6% onseker was daaroor. Geen respondent het gevoel
dat hylsy geen vaardighede ontwikkel het nie. In die lig van hierdie bevindinge kan

gestel word dat, aangesien hierdie kursus juis daarop gemik was om mense vaardig te
maak in basiese hulpverlening, daar in die doel van die kursus geslaag is. Daar is 'n
goeie korrelasie tussen die vetwagtinge voor die aanvang van die kursus waar 100%
van die respondente vetwag het om meer vaardig te raak en hierdie resultate.
b)

Bepaalde waardes aangeleer?

I
I

Ja
Mans
Dames
Hele groep

N
8
16
24

Onseker

Nee
%
80

67
70

N

%
10
21
18

1
5
6

N
1
3
4

%
10
12
12

Voor die aanvang van die kursus het 81% van die kursusgangers vetwag dat hulle
bepaalde waardes sou aanleer (verwys Tabel 5.20(c)). Uit die resultate in Tabel 2.27(b)
blyk dat 70% van die respondente gevoel het dat hulle we1 bepaalde waardes
gedurende die kursus aangeleer het. Heelwat meer respondente (12%) het onseker
gevoel of hulle bepaalde waardes aangeleer het in vergelyking met die 3% voor die
kursus (verwys Tabel 5.20(c)), tewyl ongeveer dieselfde persentasie respondente (18%
teenoor 16%) gevoel het dat hulle nie bepaalde waardes aangeleer het nie. Hierdie
resultate kan moontlik verklaar word aan die hand van die feit dat van die respondente
aangedui het dat hulle reeds as informele hulpgewers optree en dalk reeds bepaalde
waardes ontwikkel het wat met die gestelde waardes in die kursus oor basiese
hulpverlening ooreenstem. Hierdie groep respondente sal dus nie voel dat hulle nuwe
waardes aangeleer het nie. Daar is egter nog 'n groot groep wat we1 voel dat hulle
bepaalde waardes aangeleer het.
c)

'n Gesindheidsverandering teenoor hulp aan jou mede-studente ondergaan?
Nee

Ja
Mans
Dames
Hele groep

N
10
19
29

%
100
80
85

Onseker

N

Yo

N

-

-

-

%
-

2
2

8
6

3
3

12
9

Uit bogenoemde Tabel 5.27(c) blyk dat 85% van die respondente aangedui het dat hulle
'n gesindheidsverandering ondergaan het teenoor hulpgewing aan mede-studente.

Hierdie resultaat is verblydend aangesien slegs 65% van die respondente verwag het
om 'n gesindheidsverandeilng teenoor mede-studente te ondergaan (verwys Tabel
2.20(d)). Hierdie resultaat is gevolglik aanduidend dat hierdie opleidingsgeleentheid van
portuurhelpers vir die universiteitskoshuisopseteffektief was.

5.4.2.2.6

Evaluering van die kursusinhoud

Om te bepaal of die inhoud van die kursus relevant en interessant was vir die teikengroep waarvoor dit ontwerp is, naamlik koshuisstudente, is die respondentgroep, wat
verteenwoordigend van hierdie teikengroep was, gevra om die verskillende temas of
inhoude van die kursus op 'n vyfpuntskaal te evalueer. Resultate vir al die inhoude word
vervolgens weergegee.
TABEL 5.28

WAS DIE INHOUDE VAN DIE KURSUSSE RELEVANT EN
INTERESSANT?

Vertroulikheidl Mans
Etiek
Dames
Hele groep

0

0

0

0

2

20

3

30

5

50

4,30

0

0

0

0

2

8

8

33

14

59

4,50

0

0

0

0

4

12

11

32

1956

4,44

1 = glad nie; 5 = uitstekend

Uit bogenoemde resultate blyk dat die respondente a1 die onderskeie inhoude as "baie
goed" en "uitstekend" beoordeel het ('n gewig tussen 4 en 5 uit 'n moontlike 5). Die
respondente was dus baie tevrede met die samestelling van die kursusinhoud en het dit
as uiters relevant en interessant beskou

Die inhoude waaraan die meeste gewig toegeken is, is Padblokkades, Probleernhantering, FELORI (Nie-verbale komrnunikasie) en Waardes. Die damesrespondente
het Verhoudingsprobleme (4,70) as die beste inhoud beoordeel, terwyl dit by die
mansrespondente 'n heelwat laer posisie in 'n rangorde volgens gewig (4,lO) inneern.
Die rnansrespondente het FELORI (4,70) as die mees relevante en interessante inhoud
gelys. Dit blyk dat die respondente veral die inhoude wat gefokus het op praktiese
riglyne om ander te help om tot oplossings vir hulle eie probleme te kom, as waardevol
beskou het.
lnhoude wat laaste in die rangorde volgens gewig van al die respondentgroepe geval
het, was Kenmekaar, Ken jouself en Selfopenbaring. Hierdie inhoude is egter steeds as
baie interessant en relevant beskryf met gewigswaardes wat almal bo 4 val (verwys
Tabel 5.28).
Enige kursus het 'n beperkte aantal inhoude of temas wat aangespreek word. Alhoewel
die respondente aangedui het dat hulle positief voel oor al die ingeslote inhoude, kan
daar areas wees wat volgens die respondente nie of nie genoeg aangespreek is in die
kursus nie.

TABEL 5.29

IS DAAR ENlGE AREAS WAT VOLGENS JOU NIE AANGESPREEK
IS IN DIE KURSUS NIE?
Ja

Mans
Dames
Hele groep

N
1
3
4

Nee
%
10
12
12

N
8
17
25

Onseker
%
80
71
73

N
1
4
5

%
10
17
15

Volgens Tabel 5.29 het 73% van die respondente gevoel dat die kursusinhoud
voldoende was. 12% van die hele respondentgroep het egter aangedui dat daar we1
areas was wat volgens hulle nie of nie genoeg in die kursus aangespreek is nie. 15%
van die respondente was onseker of hulle verdere areas by die kursusinhoud sou wou
voeg. Respondente is gevra om komrnentaar te lewer oor die areas waarin hulle graag
rneer opleiding sou wou gehad het. Die volgende areas is aangedui naamlik:
algemene riglyne, vanuit 'n Christelike perspektief, oor die hantering van
spesifieke probleme soos byvoorbeeld: selfmoord, dwelrn- en drankmisbruik

meer oor verhoudingsprobleme
meer oor algemene kommunikasievaardighede, maar veral nie-verbale kommunikasie
wat die persoonlike implikasies daarvan is om 'n pottuurhelper te wees en hoe om
dit te hanteer
die organisering, strukturering en administrasie van 'n portuurhelpersprogram in 'n
koshuis.

Bogenoemde areas is aanduidend van tipiese onderwerpe wat by die opleiding van
pottuurhelpers vir universiteitskoshuise ingesluit kan word of waaraan meer aandag
gegee kan word. Van hierdie onderwerpe kan byvoorbeeld deel vorm van die voortgesette opleidingsprogram van portuurhelpers na afloop van die inisiele opleiding, soos
voorgestel in 4.3.2. Dit is we1 interessant dat respondente aangedui het dat daar 'n
behoefte bestaan vir meer inligting oor spesifiek dwelm- en drankmisbruik. Hierdie
resultaat bevestig dat studente we1 soos in Hoofstuk 2 genoem en deur die resultate
van Vreken en Rens (2001:6) se ondersoek voorgestel, al hoe meer probleme in hierdie
areas ervaar.

5.4.2.2.7

Metode van aanbieding

Volgens die resultate van Vraelys B het die voornemende kursusgangers aangedui dat
hulle graag aktief aan die kursusaktiwiteite sou wou deelneem, eerder as om slegs na
lesings te sit en luister. Om te bepaal of daar aan hierdie behoefte voldoen is, is
respondente gevra om die metode van aanbieding en die aktiwiteite te evalueer.
TABEL 5.30

WAS DIE METODE VAN AANBlEDlNG EFFEKTIEF?

I
Mans
Dames

Ja
N
10
23

Nee

%
100
96

N

Onseker
N

-

%
-

-

%
-

-

-

1

4

1

TABEL 5.31

WAS DIE AKTlWlTElTE VAN DIE KURSUS EFFEKTIEF?
Ja

Mans
Dames
Hele groep

N
10
23
33

Nee

%
100
96
97

1

Onseker

N

Oh

N

-

-

-

%
-

-

-

1
1

4
3

Uit die resultate in Tabel 5.30 en Tabel 5.31 blyk dat 97% van die kursusgangers van
mening was dat die metode van aanbieding, asook die kursusaktiwiteite effektief was.
Daar kan dus met redelike sekerheid aanvaar word dat die riglyne vir opleiding wat
voorgestel is in 4.3.4, naamlik interaktiewe en ervaringsgerigte leer, met groot sukses
aangewend kan word in die opleiding van portuurhelpers vir universiteitskoshuise.
Daar is ook ondersoek ingestel na die effektiwiteit van die kursusmateriaal.
TABEL 5.32

WAS DIE KURSUSMATERIAAL VOLDOENDE EN EFFEKTIEF?
Ja

Mans
Dames
Hele groep

N
9
22
31

Nee

Onseker

Yo

N

%

90
92
91

-

-

N
1
2
3

%
10
8
9

-

Uit Tabel 5.32 blyk dat 91% van die respondente gevoel het dat die kursusmateriaal
effektief en voldoende is. Die kursusmateriaal het bestaan uit 'n handleiding vir
fasiliteerders, asook 'n handleiding vir die kursusgangers. Die handleiding vir die
kursusgangers het vraelyste, aktiwiteite, mini-lesings en inligtingstukke bevat. Daar is
geleentheid gebied om aanvullende aantekeninge te maak en die handleiding is dus
ook as 'n werkboek gebruik. Aangesien die respondente oorweldigend positief gereageer het op die kursusmateriaal, kan die wyse waarop kursusmateriaal aangebied word,
as riglyn gebruik word vir die opleiding van portuurhelpers in universiteitskoshuise.
Aangesien van die kursusgangers voor die aanvang van die kursus kornmentaar
gelewer het oor die duur van die kursus, is respondente gevra om aan te dui hoe hulle
na afloop van die kursus oor hierdie saak voel.

TABEL 5.33

SOU JY VERKIES DAT DIE KURSUS OOR 'N LANGER NDPERK
STREK?
Ja

Mans
Dames
Hele groep

N
3
8

11

Nee
%
30
33
32

N
6
15
21

Onseker
%
60
63
62

N
1
I
2

%
10
4
6

-

Uit die resultate blyk dat ongeveer een derde van die respondentgroep van mening was
dat die kursus oor 'n langer tydperk moes strek. In die universiteitskoshuisopset is dit
egter nie altyd moontlik om 'n groep studente vir 'n langer tydperk almal beskikbaar te
h& nie. Daar kan dus na gelang van 'n bepaalde groep se behoeftes besluit word om die
aantal kursusure per dag te verminder deur 'n ekstra dag by die opleidingsgeleentheid
te voeg. Die tydskedule van die kursus as geheel kan dus ooreenkomstig die behoeftes
van die studente aangepas word, aangesien daar reeds bepaal is wat die toegekende
tydsduur aan elke kursustema is.
Laastens is die respondente gevra om kommentaar te lewer oor die fasiliteerders van
die kursus om te bepaal of hulle aan die gestelde riglyne (verwys 1.3.4) vir opleiers van
portuurhelpers voldoen. Die kommentaar oor elk van die drie fasiliteerders kan as volg
saamgevat word:

Fasiliteerder 1
Hierdie fasiliteerder was goed voorberei en het die kursusmateriaal effektief oorgedra.
Hy het almal gemaklik laat voel en op die respondente se vlak gekommunikeer. Hy is
beskryf as dinamies, geloofwaardig en professioneel. Alhoewel sommige respondente
gevoel het dat hy te veel persoonlike voorbeelde gebruik, ervaar ander dit as positief en
vorm dit deel van relevante voorbeelde van ervaring en van lewenswysheid. Sy humorsin is vermeld.

Fasiliteerder 2
Hierdie fasiliteerder is deur respondente beskryf as 'n goeie fasiliteerder, 'n perfekte
voorbeeld van 'n portuurhelper. Haar mensekennis, begrip en openheid het bygedra tot
'n gemaklike atmosfeer waar respondente vrylik kon deelneem sonder die vrees vir
veroordeling. Respondente het haar verder beskryf as 'n wonderlike, warm mens wat
112

haar storie ken. Sy was deugsaam en behulpsaam. Een respondent meld dat daar
soms van die punt afgedwaal is.
Fasiliteerder 3

Hierdie fasiliteerder is beskryf as entoesiasties en vriendelik. Sy het 'n opgewekte
positiewe atmosfeer geskep waar aha1 gemaklik kon voel en het almal gemotiveerd
gehou. Aangesien respondente gevoel het dat hulle met haar kon assosieer, was hulle
nie bang om hulle opinie te gee nie en 'n vry gesprek is toegelaat en aangehelp. Haar
aanbieding was interessant, 'n leerskool en kursusmateriaal is goed oorgedra.

Uit bogenoemde samevattings kan afgelei word dat die fasiliteerders in alle opsigte
voldoen het aan die gestelde riglyne wat daar aan opleiers van portuurhelpers gestel
word.

5.4.2.2.8

Algemene tevredenheid met die opleidingsgeleentheid

Respondente is gevra om aan te dui of hulle die kursus aan iemand anders sal
aanbeveel. Resultate word in Tabel 5.34 weergegee:
TABEL 5.34

I
I

Mans
Dames
Hele groep

SOU JY DIE KURSUS AANBEVEEL AAN IEMAND ANDERS?
Nee

Ja
N
10
24
34

%
100
100
100

Onseker
N

%

-

%
-

-

-

-

-

-

-

N

100% van die respondentgroep het aangedui dat hulle die kursus aan iemand ander sal
aanbeveel. Hierdie resultaat bevestig dat hierdie opleidingsgeleentheid van portuurhelpers uiters geslaagd was.

5.4.2.2.9

Riglyne vir die ontwerp en implementering van 'n portuurhelpersprogram

Daar is tydens die opleidingsgeleentheid gem inligting deurgegee rakende die organisering, strukturering, implementering en bestuur van 'n portuurhelpersprogram in
universiteitskoshuise of op 'n universiteitskampus nie aangesien die opleidingsgeleentheid slegs ten doel gehad het om studente in basiese hulpverleningsvaardighede op te
lei. Dit het die geleentheid geskep om na afloop van die geleentheid studente se eie
mening te kry oor portuurhulp en die genoemde aspekte.
Respondente moes, soos voor die aanvang van die kursus, aantoon wat hulle definisie
van portuurhulp is. Al die respondente het die korrekte weergawe van wat portuurhulp
behels kortliks weergegee. Hulle het veral klem gel& op die feit dat die portuurhelper
slegs die hulpsoeker begelei om by eie oplossings van probleme uit te kom. Ander
aspekte wat prominent in die definisies was, was dat 'n portuurhelper:
bewus is van ander se probleme
die hulpsoeker help om probleme te identifiseer, alternatiewe te stel, ens
empaties luister
nie oordeel nie
iemand is wat jy kan vertrou
na professionele persone verwys indien die probleem van so aard is
lid is van jou eie portuurgroep.

Uit bogenoemde is dit duidelik dat die respondente 'n goeie begrip het van wat portuurhulp behels en wat die beperkinge van die portuurhelper se rol is. Die kursus het dus
daarin geslaag om hierdie baie belangrike begrip by die kursusgangers tuis te bring.
Respondente moes verder aandui of hulle dink dat daar 'n behoefte aan 'n portuurhelpersprogram bestaan en waar hulle die grootste, indien enige, behoefte aan so 'n
program identifiseer.

DlNK JY 'N PORTUURHELPERSPROGRAM:

TABEL 5.35
a)

is nodig?
Nee

Ja
N
10
24
33

Mans
Dames
Hele groep

b)

%
100
96
97

Onseker
N

-

%
-

-

-

-

-

1
1

N

%

-

4
3

kan werk?
Nee

Ja
N
10
22
32

Mans
Dames
Hele aroer,

%
100
92
94

Onseker

N

%

N

%

-

-

-

-

-

-

-

2
2

8
6

97% van al die respondente het aangedui dat 'n portuurhelpersprogram nodig is in die
studentegemeenskap. Hierdie resultaat bevestig die navorsing dat jongrnense die
behoefte aan hulpverlening binne hulle eie portuurgroep ervaar. Dit sluit ook aan by die
resultate van die behoeftebepaling waar gevind is dat slegs 11,8% van die respondentgroep nie bereid sou wees om van 'n portuurhelper gebruik te rnaak nie. Uit Tabel
5.35(b) blyk verder dat 94% van die respondente van mening was dat 'n portuurhelpersprogram kan werk.
TABEL 5.36

DlNK JY DAAR IS 'N BEHOEFTE AAN 'N
PORTUURHELPERSPROGRAM:

a)

op kampus?
-

Ja
Mans
Dames
Hele groep

N
6
21
27

Nee

%
60
88
79

N

2
1
3

Onseker

%
20
4
9

N
2
2
4

%
20
8
12

in koshuise?

b)

Nee

Ja
Mans
Dames
Hele a r o e ~

%

9
24
33

90
100
97

N

%

-

-

-

N
1

-

%
10
-

1

3

ander plekke?

c)
-

N

Onseker

-

Nee

Ja
Mans
Dames
Hele nroep

N

%

9
20
29

90
83
85

N
1

1
2

Onseker

%

N

10
4
6

-

%
-

3
3

13
9

Uit die resultate in Tabel 3.36 (a,b,c) blyk dat die grootste behoefte aan 'n portuurhelpersprograrn bestaan in koshuise. 97% van die respondente het aangedui dat daar
'n behoefte aan 'n portuurhelpersprograrn in koshuise bestaan teenoor 85% by ander
plekke (bv. selgroepe) en 79% op kampus. Wanneer daar dus na die irnplernentering
van portuurhelpersprograrnrne binne die universiteitsopset gekyk word, kan daar met
groot sekerheid gestel word dat dit 'n behoefte by studente in koshuise sal aanspreek.

Die respondente is verder gevra om aan te dui wie op kampus hulle voel betrokke moet
wees by die implementering en bestuur van 'n portuurhelpersprogram.

TABEL 5.37

WIE OP KAMPUS DINK JY MOET ALMAL BETROKKE WEES BY 'N
PORTUURHELPERSPROGRAM?

SVD

Studentedekaan

Mans

10

100

0

0

0

0

Dames

18

75

3

123

3

123

Hele groep

28

82

3

9

3

9

Mans

8

80

2

20

0

0

Dames
Helegroep

1
1

14
22

1
1

58
65

1
1

7
9

1
1

29
26

1
1

3
3

1
1

13
9

Studenteraad

Fakulteit
Opvoedingswetenskappe

Dames

20

83

4

17

0

0

Hele groep

28

82

5

15

1

3

Mans

6

60

4

40

0

0

Dames

13

54

6

25

5

21

Hele groep

19

56

10

29

5

15

Uit die resultate in Tabel 5.37 blyk dat die respondentgroep as 'n geheel die volgende
volgorde van betrokkenheid bepaal het: eerstens die studenteraadslid vir Prinsipiele
Leiding (91%), daarna die huisouers (inwonende personeel) van koshuise (85%), dan
volg die Studentevoorligtingsdiens en huiskomitees van koshuise (82%), die Studentedekaan (65%) en laastens Fakulteit Opvoedingswetenskappe (56%).

1
1

In antwoord op die vraag wie respondente sien in beheer van 'n portuurhelpersprogram,
het die meerderheid studente aangetoon dat dit die studenteraadslid vir prinsipiele
leiding moet wees.
Dit blyk dus duidelik dat die respondente voel dat studente self betrokke moet wees en
beheer moet neem by 'n portuurhelpersprogram op kampus. Dit is verder belangrik om
kennis te neem van die waarde wat respondente heg aan die betrokkenheid van
huisouers van koshuise by 'n portuurhelpersprogram in die koshuise. Dit is verder
gepas dat die Studentevoorligtingsdiens (of enige soortgelyke struktuur op 'n universiteitskarnpus) se betrokkenheid belangrik is, aangesien dit deur professionele hulpgewers bestuur word. Daar word egter duidelik deur die respondente aangetoon dat
studente self in beheer van so 'n stelsellprogram moet staan. Die hele gedagte agter
portuurhulp, naarnlik dat daar na lede van dieselfde portuur uitgereik word, word weer
deur hierdie resultate bevestig.

5.4.2.3

Resultate van semi-gestruktureerde onderhoude met fasiliteerders van
die portuurhelpersopleidingsgeleentheidvir universiteitskoshuisstudente

Na afloop van die portuurhelpersopleidingsgeleentheid vir universiteitskoshuistudenteis
daar semi-gestruktureerde onderhoude met die drie fasiliteerders van die opleidingsgeleentheid gevoer. Volledige inligting oor die fasiliteerders is beskikbaar in Bylaag D.
Hulle terugvoer oor die geleentheid is gevra.

5.4.2.3.1

Agtergrond:

Al drie die fasiliteerders is opgelei as opleiers van portuurhelpers.
At drie die fasiliteerders het vorige ewaring van kursusaanbieding met studentegroepe.
Die program wat aangebied is, is saarngestel deur Prof. N.J. Vreken en is
gebaseer op die program wat deur me. Marina de Jager van die Port Elizabethse
Technikon aangebied word. Die materiaal in die program is verwerk en gebruik

met goedkeuring van Peer Resources, British Colombia, Kanada (www.peer.ca).
Hulle volledige adres is voor in die handleidings.
Die fasiliteerders het elk 'n handleiding ontvang waarin die program stapsgewys
uiteengesit is. Die handleiding is aangevul met 'n bylaag waarin al die aktiwiteite
en inhoude van die mini-lesings breedvoerig beskryf is. Die studente het elk 'n
handleiding ontvang wat al die aktiwiteite en die inhoude van die mini-lesings
bevat het.
Weens verskeie faktore moes die kursus se aanbiedingstyd ingepas word in 'n
Vrydagmiddag en -aand, saam met die Saterdagoggend, -middag, en -aand. Om
tyd te wen is vraelyste voor die tyd (Woensdag) aan die voornemende kursusgangers uitgedeel om ingevul te word.
Die fasiliteerders het die program en die handleiding die oggend voor die kursus
ontvang. Die program is vooraf met mekaar bespreek en stapsgewys deurgegaan.
Geen probleme is vooraf ge'identifiseer nie.

5.4.2.3.2

Terugvoer:

Tydsduur van die kursus:

Al drie die fasiliteerders is van mening dat die tydsduur voldoende was om die kursus
deur te werk, die aktiwiteite uit te voer en die nodige vaardighede in te oefen. Die algemene gevoel is dat Saterdagoggend se sessies miskien meer enlof andersoortige
aktiwiteite moet insluit, omdat kursusgangers moontlik, vanwee die laat sessie Vrydagaand, moeilik aandag gegee het.
Hierdie terugvoer stem ooreen met die algemene gevoel wat deur die kursusgangers
weergegee is, naamlik dat die tydsduur aanvaarbaar was, maar dat die lang ure vir
sommige van die kursusgangers moeilik was (verwys 5.4.2.2.7).

Tempo van aanbieding:

Die gevoel was dat die tempo van aanbieding nie te stadig of te vinnig was nie en dat
elke tema goed afgerond kon word. Die opmerking is gemaak dat die kursusgangers tot
'n groot mate self die tempo bepaal het en dat die program op so wyse saamgestel is
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dat aanpassings gemaak kon word. Die aanbieders het byvoorbeeld nie al die voorbeelde deurgewerk of opdragte laat uitvoer wanneer daar gevoel is dat die kursusgangers die begrip of vaardigheid bemeester het nie.

lnhoud van die kursus:
Die gevoel was dat die inhoude baie geskik is vir die bepaalde teikengroep. Die nuwe
temas wat deur Prof. Vreken spesifiek vir hierdie teikengroep ingebou is, het baie goed
verloop.
Hierdie resultate stem ooreen met die bevindinge vanuit die vraelyste aan die kursusgangers waar al die onderskeie inhoude as "baie goed" en "uitstekend" beoordeel is
(verwys 5.4.2.2.6).

Aktiwiteite:
Die fasiliteerders was tevrede met die aktiiiteite wat in die program ingebou is. Die
kursusgangers het met oorgawe deelgeneem aan die rolspel-aktiwiteite en groepsgesprekke. Hulle meen egter dat die Saterdagoggend se aktiwiteite meer afgewissel
sou kon word.
Die oorweldigende positiewe reaksie wat die kursusgangers op die aktiiiteite gehad
het, naamlik 97% wat voel dat dit effektief was, bevestig die terugvoer wat deur die
fasiliteerders gegee is (verwys 5.4.2.2.7).

Handleidings:
Die fasiliteerders was oortuig dat hulle handleidings baie goed gewerk het. Die studente
se handleidings het ook baie goed gewerk.
Weereens bevestig die bevindinge van vraelys C hierdie terugvoer van die fasilleerders, naamlik dat 91% van die kursusgangers tevrede was met die kursusmateriaal
(verwys Tabel 5.32)

Hulpmiddels:
Die hulpmiddels wat aan die fasiliteerders verskaf is, het goed gewerk. Daar is nie 'n
behoefte aan meer of ander hulpmiddels nie.

Fisiese fasiliteite:
Die fisiese fasiliteite het bestaan uit een groot lokaal ( g o d toegerus met truprojektor en
skryfborde) wat gebruik is vir groot groepsessies. Die drie wegbreeklokale met 10s
tafeltjies en stoele, asook skryfborde het uitstekend gefunksioneer. Die tafeltjies is in 'n
sirkel gerangskik sodat groepslede na mekaar gekyk het.

Deelname van kursusgangers:
Al drie die fasiliteerders het getuig dat die studente meelewend was, aktief deelgeneem
het en baie volwasse opgetree het tydens die hele kursus.

Persoonlike belewing:
Al drie die fasiliteerders het laat blyk dat dit vir hulle baie verrykend was om die kursus
aan te bied en dat dit baie aangenaam was om dit vir die studente aan te bied. Die feit
dat die aanbieders die kursus sonder vergoeding aangebied het, spreek boekdele.

Slotopmerking:
Die fasiliteerders was eenparig in hulle gevoel dat die kursus baie suksesvol verloop het
en dat dit van hulle kant af aan alle vetwagtinge voldoen het.

5.4.2.4

Waarneming tydens die portuurhelpersopleidingsgeleentheidvir

universiteitskoshuisstudente
Die navorser het die hele kursus as waarnemer bygewoon en kan soos volg rapporteer:
Tydsduur van die kursus:

Daar is waargeneem dat die tydsduur van die kursus voldoende was. Alle aktiwiteite is
binne die beplande tydsduur voltooi sonder dat die aktiwiteite gejaag moes word, of
daar onnodig lank tyd aan 'n tema spandeer is. Alhoewel van die kursusgangers
opgemerk het dat die ure te lank was, is waargeneem dat die deelname aan aktiwiteite
laat in die aand steeds aktief was. Selfs tydens die laaste tema op die program wat
Saterdagaand aangebied is, naamlik Verhoudingsprobleme, is daar met groot entoesiasme deelgeneem.
Tempo van aanbieding:

Die tempo van aanbieding was deurlopend baie gepas gewees. Die waarnemer is van
mening dat dit veral vir 'n studentegroep wat van 'n vinnige tempo hou toepaslik was,
sonder om die kursusinhoud af te skeep. Soos deur die fasiliteerders vermeld, is die
tempo grootliks deur die kursusgangers self bepaal. Dit het ook van groep tot groep
verskil. Sekere groepe was gouer klaar met die besprekings van sekere inhoude, maar
het weer langer geneem met ander. 'n Aspek wat volgens die waarnemer bygedra het
tot die suksesvolle handhawing van die tempo van aanbieding, ongeag die vol
kursusprogram, is die feit daar daar gereeld pouses geneem is waartydens ve~ersings
geniet is. Kursusgangers het dan van die geleentheid gebruik gemaak om hulle
e ~ a r i n g stydens die afgelope sessies te bespreek en onderlinge vergelykings tussen
die groepe te tref. Daar is ook waargeneem dat die kursusgangers baie gesteld was op
stiptelikheid.
lnhoud van die kursus:

Daar is deurlopend waargeneem dat die kursusgangers die inhoud van elke sessie
aktueel gevind het en 'n lewendige belangstelling daarin getoon het. Hierdie waarneming is deur die reeds bespreekte resultate van Vraelys C bevestig.

Aktiwiteite:
Daar is voortdurend van die kursusgangers vemag om aktief deel te neem aan die
aktiwiteite van die kursus. Groepbesprekings was lewendig en geslaagd. Die moontlike
redes vir hierdie sukses wat uit die waarneming spruit, kan soos volg saamgevat word:
Elke groepslid is betrek deurdat die fasiliteerders aan elkeen die geleentheid
gegee het om terugvoer te gee oor sylhaar belewenis of e ~ a r i n gvan die inhoud
en aktiwiteite. Alle groepslede het dus aanvanklik noodgedwonge, maar later uit
vrye keuse deelgeneern om d a a ~ a n'n ware groepsaktiwiteit te maak. Groepslede
was ook versoek om met elke aktiwiteit waar 'n maat voor nodig was, telkens 'n
ander groepslid te kies. Dit het tot gevolg gehad dat groepslede mekaar beter leer
ken het.
Daar is waargeneem dat die grootte van die groepe, naamlik ongeveer tien
groeplede, baie goed gewerk het.
Die kenmekaaraktiwiteite was geslaagd deurdat die groepslede na afloop daarvan
rnekaar se name onthou het en dat daar onmiddelik 'n meer persoonlike
verhouding onder die groepslede was.
Groepslede het onder mekaar reels vir die kursus (gedragskode) opgestel waarby
gehou moes word. Daar is waargeneem dat die groepslede mekaar voortdurend
aan hierdie reels herinner het wanneer daar nie daarby gehou is nie. Hierdie
aktiwiteit het die vertrouensverhouding tussen groepslede versterk.
Groepslede het tydens groepbesprekings nie geskroom om van mekaar te verskil
nie en dit het soms lewendige besprekings ontlok, byvoorbeeld tydens die aktiwiteit rondom die waarde-orientering van die groepslede. Daar is egter waargeneem
dat die groepslede mekaar nooit persoonlik aangeval het nie. Dit bevestig die
waarneming van die fasiliteerders dat die groep as geheel 'n volwasse benadering
tot die kursusinhoud en aktiwiteite gehad het .

Daar is met entoesiasme aan rolspelaktiwiteite deelgeneem.
'n Aktiwiteit wat baie geslaagd was, was die bespreking van "onafgehandelde sake"
voor die aanvang van elke sessie. Tydens hierdie aktiwiteit is alle probleme, vrae en

kommentaar oor die vorige sessie bespreek en het dit die geleentheid gebied aan die
fasiliteerders om die effektiwiteit van die inhoud en verloop van die kursus te monitor.
Daar is waargeneem dat die aktiwiteite van die Saterdagoggend meer afwisseling nodig
gehad het soos deur die fasiliteerders aanbeveel is, aangesien daar kursusgangers
minder lewendige deelname getoon het.

Die waarneming is gemaak dat die kursusmateriaal goed gestruktureerd en duidelik
was en dat die kursusgangers dit moeiteloos kon gebruik.
Fisiese fasiliteite:
Die fisiese fasiliteite was effektief en het bygedra tot die vlot verloop van die kursus.
Een faktor wat bygedra het tot die sukses was dat die groot lesinglokaal, wegbreeklokale, ve~ersingsareaen toiletgeriewe almal naby mekaar gelee was. Dit het praktiese
probleme soos tyd wat verlore gaan om na die ve~ersingsareate beweeg of
gebrekkige kommunikasie tussen die groepe, uitgesluit. Die fasiliteite was ook aan die
studente bekend, in 'n veilige omgewing en naby aan hulle woonplekke gelee, wat dit
moontlik gemaak het om die kursus tot laat in die aande te laat loop.
Slotopmerking:
Uit die waarnemings wat gemaak is tydens die opleidingsgeleentheid van portuurhelpers vir universiteitskoshuise, kan gestel word dat die studente, wat aan die
geleentheid deelgeneem het, dit baie geniet het en baat daarby gevind het. Dit bevestig
die resultate wat uit die vraelyste en onderhoude met die fasiliteerders verkry is.

5.4.3

Resuitate van semi-gestruktureerde onderhoude met kundiges

Semi-gestruktureerde onderhoude is gebruik as deel van die empiriese ondersoek.
Hierdie onderhoude is gevoer met kundiges op die gebied van portuurhulp.

5.4.3.1

Semigestruktureerde onderhoude met persone by drie tersiere
opleidingsinstansies waar reeds op bepaalde wyses van portuurhulp
gebruik gemaak word.

Semi-gestruktureerde onderhoude is gevoer met kundiges by drie tersigre opleidingsinstansies om te bepaal op watter wyse daar van portuurhulp gebruik gemaak word.
Volledige informasie oor die kundiges is in Bylaag E beskikbaar.

5.4.3.1.1

Opleidingsinstansie 1

'n Fokusgroeponderhoud is gevoer met kundiges by Opleidingsinstansie 1 wat die Port
Elizabethse Technikon en die Universiteit van Port Elizabeth insluit. Dit blyk uit die
onderhoud dat daar 'n gevestigde portuurhelpersprogram bestaan wat deur die
Departement vir Studenteberading en -0ntwikkeling (Department of Student Counselling
and Development Centre) by Port Elizabethse Technikon in 1994 ge'inisieer is. Daar is
noue samewerking tussen die Wee onderskeie instansies wat onder Opleidingsinstansie 1 gegroepeer is.

Behoefte aan 'n portuurhelpersprogram:
Volgens die kundiges by Opleidingsinstansie 1 bestaan daar verskille tussen die
verskillende bevolkingsgroepe wanneer dit by die behoefte aan 'n portuurhelpersprogram kom. Uit 'n behoeftebepaling wat by hierdie instansie gedoen is, is bepaal dat
die blanke respondente nie 'n groot behoefte aan portuurhulp het nie, maar dat daar 'n
groter behoefte onder anderskleurige studente bestaan. As rede vir hierdie bevinding
word aangevoer dat die blanke studente hulle probleme nie graag met "vreemdes"
bespreek nie en eerder hulle ouers nader vir hulp. lndien hulle we1 na 'n portuurhelper
sou uitreik, sou dit oor beroepsgerigte probleme wees. Verder het dit geblyk dat die
anderskleurige studente 'n groot behoefte aan hulpverlening deur die portuurhelper het,
veral wanneer dit by akademiese steun kom. Hulle stel hulle vertroue in die geloofwaardigheid van die portuurhelpersprogram.
Kundiges by Opleidingsinstansie 1 was dit eens dat wanneer daar beoog word om 'n
portuurhelpersprogram te implementeer, daar eers 'n behoeftebepaling gedoen moet
word om die ware behoefte van die teikengroep waarvoor die program bestem word, te

bepaal. Een van die kundiges was van mening dat daar soveel moontlik studente
opgelei behoort te word as portuurhelpers aangesien dit persoonlike groei by individue
teweegbring en hulle toerus om nie alleen meer effektief hulp en steun aan ander
mede-studente te bied nie, maar ook persoonlike probleme beter te kan hanteer.

Riglyne vir die irnplernentering van die portuurhelpersprograrn:

Uit die onderhoud met die kundiges by Opleidingsinstansie 1 is daar bevind dat daar
reeds 'n suksesvolle portuurhelpersprogram ge'implementeer is. Die volgende aspekte
is deur die kundiges meegedeel en is ook vervat in beleidsdokumente wat vir die
portuurhelpersprogramontwikkel is.

Werkswyse:

Die portuurhelpersprogram by die Port Elizabethse Technikon bestaan uit opgeleide
portuurhelpers wat vanuit 'n kantoor by die Departement vir Studentevoorligting en

-

Ontwikkeling (Student Counselling and Development) funksioneer. Dit blyk uit die
onderhoude dat hulle eerstens ten doel het om sigbaar te wees op kampus deur aan
kampusaktiwiteite byvoorbeeld Eerstejaarsontvangs en VIGS-voorkomingsveldtogte
deel te neem en van die aktiwiteite te organiseer. Verder blyk dit dat hulpstasies geskep
is waar portuurhelpers hulpverlening aan mede-studente kan verskaf. Volgens die
kundiges by die Universiteit van Port Elizabeth word daar weer in die universiteitskoshuise portuurhelpers opgelei vir steungewing en hulpverlening aan spesifiek

eerstejaarkoshuisstudente. Die aantal portuurhelpers wat opgelei word, word volgens 'n
1:10 (portuurhe1per:eerstejaars) verhouding bepaal. Daar is gevind dat hulpverlening
dikwels by minder persoonlike probleme begin soos akademiese- of studieprobleme
totdat daar 'n mate van rapport met die portuurhelpers bewerkstellig is. Hulpverlening
word veral op eerstejaarstudente gefokus om sosiale en emosionele integrasie en
aanpassing te help fasiliteer, maar daar word ook op die algemene 'Wellness" van die
studentegemeenskap gefokus.

Seleksie van portuurhelpers:
Uit die onderhoud blyk dat voornemende portuurhelpers aan duidelik gestelde kriteria
moet voldoen om as amptelike portuurhelpers te kwalifiseer. Die seleksie van
portuurhelpers vind plaas deurdat voornemende portuurhelpers genomineer word deur
personeel of mede-studente, of self aansoek doen om vir seleksie ooweeg te word. Die
kundiges het laat blyk dat aansoekvorms - "Showing Interestn-vorrns- ingevul word en
saam met 'n Curriculum Vitae van elke persoon ingedien word. Geskikte kandidate
word vir onderhoude genooi. Die seleksie van die portuurhelpers word op die volgende
oorwegings gebaseer:
aantal poste beskikbaar
die beskouing van wie 'n portuurhelper behoort te wees
akademiese prestasie
vorige e ~ a r i n gof opleiding

Opleiding van portuurhelpers:
Tydens die onderhoude met die kundiges by Opleidingsinstansie 1 is vasgestel dat die
opleiding van portuurhelpers by hierdie instansies soos volg gedoen word:
Verpligte basiese opleiding: behels vaardigheidsopleiding van die portuurhelper. Die
volgende areas waarin opleiding plaasvind is deur die kundiges vermeld:
0

verbale en nie-verbale kommunikasie
empatiese luiste~aardighede
vraagstellingsvaardighede

die gee van terugvoer
besluitnemings- en probleemoplossingsvaardighede
waarde-orientering en etiek
vertroulikheid en verwysing na professionele persone

Opvolgopleiding: dit neern die vorrn aan van opleidingsessies in die vorrn van serninare
of werksessies wat elke vier tot ses weke gehou word oor bepaalde ondewerpe, soos
byvoorbeeld MIVNIGS-bewustheid,. Die opvolgopleiding word versprei oor die hele
jaar.

Metode van opleiding:

Dit blyk uit die onderhoud dat daar van 'n ewaringsleerrnodel gebruik gernaak word
tydens die opleiding van portuurhelpers en dat opleiding gevolglik interaktief van aard
is.
Begeleiding deur professionele persone:

Daar word sterk aanbeveel deur die kundiges dat die portuurhelpersprograrn en die
werk van die portuurhelpers onder streng supewisie van professionele en kundige
mense geskied. So kan die kwaliteit van dienslewering verseker word. By Opleidingsinstansie 1 word hierdie supervisie deur personeel van die Departernent vir Studentevoorligting en -0ntwikkeling (Department of Student Counselling and Development)
gedoen.

Portuurhelper portfolios:

Daar is tydens die onderhoud heelwat klern geplaas op die skep en instandhouding van
portfolios deur elke portuurhelper by hierdie instansies. Portfolios word nie alleen deur
die portuurhelper gebruik om vordering en werkswyse te monitor nie, rnaar dit word ook
deur fasiliteerderslsupervisors gebruik vir die evaluering van die portuurhelper se werk
deur die jaar.

Erkenningstelsel:

Studente wat as portuurhelpers optree ontvang aan die einde van 'n suksesvolle termyn
'n sertifikaat van erkenning vir hulle werk. Hierdie sertifikaat word op grond van
bywoning van opleidingsgeleenthede, sowel as die portfolio van die student toegeken.
Studente ontvang ook sorns geldelik vergoeding vir hulle werksaarnhede.

Gedragskode:

Volgens kundiges van hierdie opleidingsinstansies is dit belangrik om 'n gedragskode
vir portuurhelpers te ontwikkel sodat die portuurhelpers se gedrag gerig en gemonitor
kan word en enige wangedrag aangespreek kan word. Portuurhelpers neem self deel
aan die forrnulering van 'n gedragskode.

5.4.3.1.2

Opleidingsinstansie 2

Semi-gestruktureerde onderhoude is gevoer met kundiges by die Universiteit van WesKaapland om te bepaal op watter wyse daar by hierdie universiteit van portuurhulp
gebruik gemaak word. Uit die onderhoude het geblyk dat daar 'n gevestigde MIVNIGSprogram op die karnpus bestaan wat op die beginsels van portuurhulp berus. Hierdie
program is gefokus op die bewusmaking, voorkoming en hantering van MIVNIGSgevalle. Die program word bestuur deur die MIVNIGS-programkoordineerder op die
karnpus in samewerking met die personeel van die "Student Health Centre" op die
kampus.

Behoefte aan 'n MIVNIGS-program:

Uit die onderhoude met kundiges blyk dat die Universiteit van Wes-Kaapland die
MIVNIGS-program daargestel het nadat daar bewus geraak is van die geweldige impak
wat MlVNlGS op die personeel en studente van hierdie opleidingsinstansie het. Daar
het dus 'n groot behoeffe ontstaan om die sosiale-, ekonomiese- en menseregte
implikasies van MlVNlGS by hierdie instansie aan te spreek.

Werkswyse:

Uit die onderhoude is vasgestel dat daar 'n wye verskeidenheid van dienste verskaf
word deur die personeel van die MIVNIGS-program en die Studente Gesondheidsentrum wat veral gerig is op die voorkoming van MlVNlGS naamlik:
advies oor die beoefening van veilige seks en die verskaffing van gratis manlike
en vroulike kondome
wenke vir 'n gesonde leefstyl
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die organisering van MlVNlGS bewusmakingsveldtogte deur middel van filmvertonings, werkswinkels en besprekings, asook die versameling en verspreiding van
informasie oor MlVNlGS in die vorm van byvoorbeeld pamflette en plakkate. Dit
blyk uit die onderhoude dat daar veral op die eerstejaarstudente in koshuise
gefokus word. Die inligtingsveldtogte word deur studentevrywilligers en die PWA's
(People living with Aids)-groep georganiseer en aangebied.
die "People living with Aids (PWA's)"-program waar studente wat MIV-positief is
beskikbaar is vir byvoorbeeld praatjies of vir die fasilitering van inligtingsgeleenthede.
die "Peer Educatorsn-programwaarin studente opgelei word in lewensvaardighede
spesifiek gemik op die voorkoming en bekamping van MlVNlGS
kursusse word aangebied vir personeel en studente
gratis vertroulike en vrywillige toetsing van MIV-status en beradingsfasiliteite
genaamd die "Voluntary Confidential Counseling and Testing (VCCT) service"
berading en steungewing van persone wat MIV-positief is of op een of ander wyse
deur MlVNlGS geaffekteer word
'n steungroep vir MIV-positiewe persone wat Wee keer per week bymekaar kom
uitreikprogramme na die gemeenskap

Die benadering wat deurlopend gevolg word, is om alles op 'n vrywillige basis te hou en
nie die inforrnasie en opleiding af te forseer nie. Daar word ook hoofsaaklik van
portuurgroeplede (met ander woorde mede-studente) gebruik gemaak in die uitlewing
van die doelwitte van die MIVNIGS-program.
Uit die inligting versamel uit die onderhoude wat gevoer is, blyk dit dat die program wat
by Opleidingsinstansie 2 voorkom, in wese 'n "Peer Educators-programn is soos in
Tabel 3.1 beskfyf is. Daar kom ook 'n mate van berading voor, maar hierdie berading
word soos dit uit die onderhoude blyk, deur professionele persone en spesiaal opgeleide persone gedoen.

5.4.3.1.3

Opleidingsinstansie 3

'n Semi-gestruktureerde onderhoud is gevoer met 'n kundige by die Universiteit van
Stellenbosch om te bepaal op watter wyse daar by hierdie universiteit van portuurhulp
gebruik gemaak word. Uit die onderhoud blyk dat hierdie opleidingsinstansie geen
formele portuurhelpersprogram ge'implementeer het nie, maar slegs van 'n "Peertutor"stelsel (verwys Tabel 3.1) in die universiteitskoshuise gebruik maak waar eerstejaarstudente gehelp word met hulle akademiese vordering deur 'n aangewese seniorstudent. Hierdie raadgewers is onder direkte toesig van die lnwonende Hoof (huisouers)
en die Hoofdirekteur: Studentesake.

5.4.3.2

Semi-gestruktureerde onderhoud met 'n persoon wat as koordineerder
dien van 'n portuurhelpersprogram wat by 'n sekondgre skool
geimplementeer is

'n Onderhoud is gevoer met 'n onderwyser wat as ko6rdineerder optree van 'n portuurhelpersprogram wat by 'n sekondgre skool geimplementeer is. Daar is gepoog om meer
te wete te kom oor die implementering en funksionering van 'n portuurhelpersprogram
in 'n sekondere skoolsituasie.

Die rol en funksie van 'n portuurhelper in die sekondCre skool:
Portuurhelpers word geselekteer om hulp- en steungewing aan portuurgroeplede te
verskaf, tydige verwysings na professionele hulpgewers of beraders te doen, inligting te
deel of bewusmakingsveldtogte te loods, en ook om die algemene omgee-omgewing in
die skool te verbeter. Dit word gedoen deur onder andere verjaarsdae van skoliere aan
te kondig, nuwe skoliere te verwelkom en touwys te maak, aansteekborde te gebruik vir
die deurgee van belangrike informasie of aanhalings, bemoedigende opmerkings,
ensomeer. Daar word hoe waarde geheg aan die rol van die portuurhelpers by hierdie
instansie en hulle dra 'n "balkie" om aan te dui dat hulle as portuurhelpers verkies is.

Seleksie van portuurhelpers:
Uit die onderhoud blyk dat die groep portuurhelpers by die skool bestaan uit 8 ervare
portuurhelpers en 8 nuwelinge. Tydens die seleksie van die nuwe portuurhelpers word
daar eerstens 'n kortlys opgestel vanuit die kandidate wat aansoek gedoen het of
genomineer is as moontlike portuurhelpers. Hierdie eerste rondte in die keuringsproses
vind plaas op grond van vooraf gestelde kriteria waaraan 'n portuurhelper moet voldoen.
Daarna word onderhoude met die kandidate gevoer deur die ervare portuurhelpers
onder die toesig van die programkoordineerder. Daar word veral na aspekte soos
vertroulikheid, toewyding, volwassenheid, en natuurlike hulpverleningsvaardighede
gekyk, en ook na die vermoe van die kandidate om as deel van 'n span te funksioneer.
Wanneer die kandidate verkies is, word hulle ouers in kennis gestel om skriftelike
goedkeuring te gee dat hulle kind 'n portuurhelper kan word.

Opleiding van portuurhelpers:
Daar word 'n wegbreekgeleentheid gehou waartydens die basiese hulpverleningsvaardighede waaroor 'n portuurhelper moet beskik, aangespreek word. Opvolgopleiding
word deurlopend gedoen. Tydens die opleidingsgeleenthede word daar baie
geleentheid vir ontspanning gebied ten einde groepskohesie te bevorder en portuurhelpers die geleentheid te gee om spanning te ontlaai. Die opleiding word deur die
programkoordineerder in samewerking met kundiges by die Port Elizabethse Technikon
gedoen.

Tydens die onderhoud is dit gestel dat daar op 'n deurlopende basis van portuurhelper
portfolios gebruik gemaak word. Die portfolios sluit die volgende aspekte in: bepaalde
opleidingstake in die vorrn van selfstudie wat voltooi moet word, verslaggewing van alle
geleenthede waar die portuurhelper hulpverlenend opgetree het, asook alle nodige
informasie oor hulpdienste wat beskikbaar is en waarheen hulpsoekers verwys kan
word.

Begeleiding dew programkoiirdineerder:
Alle aktiwiteite van portuurhelpers vind onder die supervisie van die prograrnkoordineerder plaas.

Slotopmerking:
Uit die onderhoud blyk dat 'n portuurhelpersprograrn met groot sukses in 'n sekond6re
skool ge'irnplernenteer kan word.

5.4.4

Samevattende bevindings uit die empiriese ondersoek

Die resultate van die ernpiriese ondersoek kan soos volg saarngevat word, naarnlik dat:
die respondentgroep, naarnlik universiteitskoshuisstudente,aangedui het dat hulle
tot 'n groot mate toe ('n gewigswaarde van 3,42 uit 'n rnoontlike 4) van die hulpverlening deur 'n goeie vriendlin gebruik rnaak in die hantering van rneer ernstige
problerne
slegs 17,4 % van al die respondente al in die verlede van professionele hulpverlening gebruik gernaak het
die helfte (52,1%) van die hele groep respondente bereid sou wees om sorns van
portuurhulp gebruik te rnaak, terwyl 'n verdere 28% van die groep aangedui het
dat hulle dikwels bereid sou wees om problerne met 'n portuurhelper te deel
daar gevolglik 'n behoefte aan portuurhulp by universiteitskoshuisstudente
bestaan
definitiewe vereistes aan 'n portuurhelper in die universiteitkoshuisopset gestel
rnoet word
ernosionele problerne, verhoudingsproblerne, self-vetwante probleme, akaderniese- of studieproblerne en bekomrnernis oor rnisdaad en geweld (veiligheid) as
die rnees algernene problerne wat onder die respondentgroep voorkorn, beskryf
kan word
die opleidingsgeleentheid van portuurhelpers vir universiteitskoshuise uiters geskik
en toepaslik vir die teikengroep was deurdat:
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dit aan 94% van die hele respondentgroep se verwagtinge voldoen het
die onderskeie inhoude as "baie goed" en "uitstekend" beoordeel is
die rnetode van opleiding, naarnlik interaktiewe en e~aringsgerigteleer, as
uiters suksesvol beoordeel is
91% van die respondente gevoel het dat die kursusrnateriaal effektief en
voldoende was
die tydskedule van die kursus as geheel ooreenkornstig die behoeftes van
die teikengroep aangepas kan word, aangesien daar reeds bepaal is wat die
toegekende tydsduur aan elke kursusinhoud is
die fasiliteerders in alle opsigte voldoen het aan die gestelde riglyne wat daar
aan opleiers van portuurhelpers gestel word
97% van al die respondente wat die opleidingsgeleentheid vir portuurhelpers vir
universiteitskoshuise bygewoon het, aangedui het dat 'n portuurhelpersprograrn
nodig is in die studentegerneenskap
97% van die respondente aangedui het dat daar 'n behoefte aan 'n portuurhelpersprograrn in koshuise bestaan
studente self betrokke rnoet wees by en in beheer rnoet wees van 'n
portuurhelpersprograrnop karnpus
die betrokkenheid van huisouers (inwonende personeel) van koshuise by 'n
portuurhelpersprograrnin die koshuise as belangrik geag is
die Studentevoorligtingsdiens (of 'n soortgelyke struktuur op 'n universiteitskarnpus) se betrokkenheid belangrik is, aangesien dit deur professionele hulpgewers bestuur word
die fasiliteerders van die opleidingsgeleentheid van portuurhelpers vir universiteitskoshuise eenparig was in hulle gevoel dat die kursus baie suksesvol verloop het
en aan alle verwagtinge voldoen het
volgens kundiges op die gebied van portuurhulp dit belangrik is om die behoefte
aan portuurhelperprograrn vooraf deeglik te ondersoek aangesien dit grootliks
bydra tot die effektiewe ontwerp en irnplernentering van 'n portuurhelpersprograrn

daar by Opleidingsinstansie 1 met groot sukses 'n portuurhelperprogram op kampus en in koshuise ge'implementeer is en dat daar aan die duidelik gestelde
riglyne voldoen word, wat grootliks met riglyne uit die literatuur ooreenstem
nie alle tersiere opleidingsinstansies van 'n portuurhelpersprogram (soos in Tabel
3.1 beskryf) gebruik maak nie, maar dat portuurgroeplede op ander wyses betrek
word byvoorbeeld as "Peer educators" en "Peer tutors"
'n portuurhelpersprogram suksesvol by 'n Sekondere skool ge'implementeer kan
word.

5.4.5

Samevatting

In hierdie hoofstuk is die werklike behoefte aan portuurhulp as 'n vorm van hulpverlening onder studente wat in universiteitskoshuise woon, vasgestel, die aard en
omvang van probleme wat tans deur hierdie studente ervaar ondersoek, ondersoek
ingestel na riglyne vir die suksesvolle implementering van 'n portuurhelpersprogram in
universiteitskoshuise, en ondersoek ingestel na die suksesvolle opleiding van
portuurhelpers vir universiteitskoshuise.
Die resultate is weergegee, ge'interpreteer en volledig bespreek. Die bevindinge is
bespreek en daar is tot bepaalde gevolgtrekkings gekom.
In Hoofstuk 6 sal algemene gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak word.

HOOFSTUK 6
SAMEVATTING, ALGEMENE GEVOLGTREKKINGS EN
AANBEVELINGS

Aan die begin van hierdie ondersoek is die stelling gernaak dat studente op
universiteitskarnpusse, met spesifieke verwysing na koshuisstudente, toenernend meer
probleme ervaar. Die vraag is gevra waarheen hierdie studente wat problerne ervaar
gaan vir hulp, ondersteuning en bystand en 'n portuurhelpersprograrn is as 'n rnoontlike
wyse van hulpverlening voorgestel.
Twee navorsingsdoelstellings is na aanleiding van die probleernstelling geformuleer,
naarnlik om 'n ornvattende beskrywing te gee van wat 'n portuurhelpersprogram behels,
asook om riglyne voor te stel vir die suksesvolle en effektiewe irnplernentering van 'n
portuurhelpersprograrn in universiteitskoshuise.
In hierdie hoofstuk gaan daar eerstens 'n sarnevatting gegee word van die verloop van
die ondersoek en hoe die navorsingsdoelstellingsbereik is. Verder sal bepaalde gevolgtrekkings gernaak word en laastens gaan daar aanbevelings gernaak word vir verdere
navorsing in die studieveld.

In Hoofstuk 1 is die probleernstelling, probleemvrae, navorsingsdoelstellings, rnetodes
van ondersoek, die navorsingsprograrn en die hoofstukindeling uiteengesit.
In Hoofstuk 2 is daar gepoog om 'n ornvattende beskrywing te gee van die rnees
algernene problerne wat studente ervaar. Daar is tot die gevolgtrekking gekorn dat
studente aan tersiere opleidingsinstansies in 'n hoerisikogroep val vir verskeie ernstige
problerne naarnlik: uitbranding, depressie, selfmoord, eetversteurings, rook, dwelrn-

misbruik en -afhanklikheid, drankmisbruik, en seksueel-verwante probleme soos
byvoorbeeld onbeplande swangerskappe en MIVNIGS.
In Hoofstuk 3 is die begrippe portuurhulp, portuurhelper en 'n portuurhelpersprogram
vanuit die literatuur omskryf en daar is ook gekyk na die verskillende tipe hulpverleningsprogramme wat op die beginsels van portuurhulp gebaseer is. Daar is bevind dat
portuurhulp baie effektief as 'n vorm van hulpverlening vir die studentepopulasie gebruik
kan word, aangesien dit berus op die beginsel dat daar na vriende, met ander woorde
lede van dieselfde portuurgroep, uitgereik word wanneer probleme ervaar word. 'n
Portuurhelpersprogram waar portuurhelpers volgens streng kriteria geselekteer word,
opgelei word in basiese hulpverleningsvaardighede en volgehoue steun en opleiding
deur professionele persone ontvang, kan in universiteitskoshuise ge'implementeer word,
sodat hierdie portuurhelpers hulp en bystand aan mede-studente met probleme kan
bied. Om effektief en doelgerig te funksioneer in die universiteitskoshuisopset is daar
bepaalde riglyne vir so 'n portuurhelpersprogram gestel.
In Hoofstuk 4 is riglyne vir die ontwerp en implementering van 'n portuurhelpersprogram vir universiteitskoshuise bespreek. Plomp se algemene onderwyskundige
model is as vertrekpunt gebruik vir die ontwerp en implementering van 'n portuurhelpersprogram vir universiteitskoshuise en riglyne is vanuit die literatuur daargestel.
In Hoofstuk 5 is die resultate van die empiriese ondersoek weergegee en bespreek.
Die samevattende bevindinge is in paragraaf 5.4.4 bespreek.

Uit bostaande inligting blyk dit dat beide die gestelde navorsingsdoelstellings bereik is
deurdat 'n omvattende beskrywing gegee is van wat 'n portuurhelpersprogram behels
en riglyne vir die ontwerp en implementering van 'n portuurhelpersprogram vir
universiteitskoshuise vasgestel is. Die volgende algemene gevolgtrekkings volg hieruit
naamlik dat:
Studente tot 'n groot mate die neiging toon om probleme van 'n ernstige aard te
hanteer deur dit met vriende of vriendinne waarmee hulle in 'n noue persoonlike
verhouding staan, te deel
Daar 'n behoefte aan 'n portuurhelpersprogram vir universiteitskoshuise bestaan,
dat studente bereid sou wees om van so 'n program gebruik te maak en dat

studente graag aan die voorpunt wil staan in die organisering en bestuur van so 'n
program
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Ten einde 'n portuurhelpersprogram in 'n universiteitskoshuisopset suksesvol en
toepaslik te ontwerp en te implementeer, die riglyne vir die ontwerp en implementering van so 'n program, soos in Hoofstuk 4 voorgestel en in Hoofstuk 5 ondersoek is, gevolg behoort te word

Aangesien hierdie studie slegs by die Potchefstroomkampus van die NoordwesUniversiteit uitgevoer is, kan aanbeveel word dat hierdie ondersoek uitgebrei word na
meer universiteite en tersiere opleidingsinstansies in Suid-Afrika. Daar word verder aanbeveel dat owerhede van tersiere opleidingsinstansies waar daar nog nie van portuurhulp gebruik gemaak word nie, kennis moet neem van die bevindinge van hierdie
studie, asook die suksesse wat reeds by ander tersiere opleidingsinstansies met hierdie
programme behaal is (verwys paragraaf 5.4.3), sodat hulle erns sal maak met die
implementering van portuurhelpersprogramme op daardie kampusse.
In die "Draft Policy Document" van die Portuurhelpersprogram van die PE Technikon
staan: "This Peer Helping Programme is, above all, a useful tool in the hands of those
who care about educating people. By using this tool correctly, they can be assured of
effective interventions, since it is a tool that taps from a positive, intrinsic power that
resides within individuals, namely the power generated by the relationship between
human beings." (Anon., 2004:6).
'n Portuurhelpersprogram behoort in elke universiteitskoshuis (of -kampus) na gelang
van bepaalde riglyne, in samewerking met die studente self en universiteitsowerhede,
ge'implementeer te word om effektiewe hulp, bystand en ondersteuning aan studente in
nood te bied en 'n algemene omgee-omgewing in daardie opset te bevorder.

-

6.3.1

-

--

- --

Aanbevelings vir verdere navorsing
Meer navorsing moet gedoen word oor die aard en omvang van spesifieke
probleme onder studente by tersi&re opleidingsinstansies in Suid-Afrika.

Verdere navorsing behoort gedoen te word om die implementering van 'n
portuurhelpersprogram in universiteitskoshuisete monitor en te evalueer.
Daar behoort ondersoek ingestel te word na die effektiewe bestuur van so 'n
portuurhelpersprogram op kampus en in koshuise en op waiter wyse die verskillende rolspelers soos huisouers (inwonende personeel) en instansies soos die

Studentevoorligtingsdiens betrek word.
Verdere navorsing kan ook gedoen word om oor die vereistes wat aan portuurhelpers gestel moet word en die eienskappe van portuurhelpers wat hulle
suksesvol en effektief binne 'n tersi&re opleidingsomgewing kan laat optree.
Daar behoort verdere navorsing gedoen te word na die redes waarom studente
nie van die professionele hulpdienste wat op kampusse beskikbaar is, gebruik
maak nie.

6.4

TEN SLOTTE

Die doel van hierdie studie is bereik deurdat beide navorsingsdoelstellings suksesvol
aangespreek is en duidelike riglyne geldentifiseer kon word vir die suksesvolle en
effektiewe implementering van 'n portuurhelpersprogram in universiteitskoshuise.
Die hoop word uitgespreek dat hierdie studie 'n bydrae sal lewer sodat daar met nuwe
oe gekyk sal word na studente met probleme en dat daar op 'n kreatiewe en
konstruktiewe wyse meer effektief steun aan hierdie studente gebied sal word deur
studente self te bemagtig en deel te maak van die oplossing.
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BYLAES

BYLAAG A
VRAELYS OOR DIE MOONTLIKE BEHOEFTE AAN PORTUURHULP IN KOSHUISE

rn

Koshuis

1.

Algemene inligting (merk met 'n kruisie)

1.1

Geslag

1.2

Hoeveelste jaar is jy?

1.3

Moedertaal

2.

Hoe hanteer jy probleme?

2

1

(

Afr

I

Eng

3

4

5+

I Tswana I Ander I

Elke mens ervaar van tyd tot tyd probleme. Soms is dit eenvoudige probleme wat jy
maklik self oplos, maar soms is dit moeilike probleme wat baie van jou tyd en gedagtes
in beslag neem.
Daar is verskeie maniere om probleme te hanteer en by oplossings uit te kom. Ons wil
graag by jou weet hoe dikwels jy van elk van die volgende metodes gebruik maak
wanneer jy probleme van 'n meer ernstige aard moet hanteer (Gee asb. 'n antwoord op
elkeen van onderstaande metodes).

(

I= Nooit

( 2 = oms

( 3 = Dikwels

2.1

Praat met my ouers/voogde

2.2

Praat met my predikant

2.3

Praat met 'n goeie vriend(in)

2.4

Praat met 'n HK-lid

2.5

Praat met die Huisvaderl-moeder

( 4 = Altyd

I~=NVT

I

Reel 'n afspraak met 'n professionele persoon
bv. Sielkundige, berader, ens.
Bly stil en probeer om dit self te hanteer
Bly stil en hoop maar die probleem sal weggaan of
homself oplos
Bid daaroor
Ander maniere (spesifiseer asb.

( Ja I Nee (

3.

Moes jy al van professionele hulp gebruik maak?

4.

In watter mate sou jy bereid wees om van die hulp en ondersteuning van 'n baie

betroubare persoon op jou vloerlgang gebruik te maak indien jy weet dat so 'n
persoon spesiaal opgelei is om vertroulik na jou te luister en jou dan te help om
by 'n oplossing vir jou probleem uit te kom?

5.

I

Nooit

Soms

Dikwels

Altyd

Daar is baie vereistes wat 'n mens aan 'n persoonlhelper stel voordat jy die
vrymoedigheid sal h6 om na haarlhom toe te gaan met 'n probleem.

Hoe

belangrik beskou jy elk van die volgende kenmerke waaroor so 'n persoonhelper
moet beskik?
1 = Glad nie belangrik

2 = Effens belangrik

3 = Redelik belangrik

4 = Uiters belangrik

5.1

Eerlikheid en opregheid

5.2

Vertroulikheid

5.3

Goeie luisteraarvaardighede

I

Respek toon
Konsekwentheid
Goeie "help"-vaardighede
Empatie
Vriendelikheid
Toeganklikheidlopenheid
Objektiwiteit
Geduld
Volwassenheid

Hoe dikwels ervaar jy elke van die volgende tipe probleme (verskaf asb. 'n
antwoord op elkeen van die tipe probleme).
1 = Voortdurend (elke dag)

2 = Gereeld (meer as 1 x per maand)

3 = Soms (1 x per semester)

4 = Af-en-toe (1 x per jaar)

5 = Nooit

Emosionele probleme
Liefdesprobleme
Studieprobleme
Loopbaanvooruitsigte (gaan ek werk kry?)
Verhoudingsprobleme met kamermaat (waar van
toepassing)
Verhoudingsprobleme met ander studente (in die
algemeen)
Probleme met dosente
Geloofsprobleme
Finansiele probleme

Probleme met jou ouers
Selfbeeldprobleme
Huweliksprobleme van jou ouers
Jou onvenoe om jouself te laat geldlstandpunt in
te neem
Skuldgevoelens oor jou drankmisbruik (waar van
toepassing)
Skuldgevoelens oor jou rookgewoontes (waar van
toepassing)
Skuldgevoelens w r jou seksuele aktiwiteite (waar
van toepassing)
Skuldgevoelens oor jou gedrag in die algemeen
Skuldgevoelens w r jou humeurlaggressie
Skuldgevoelens m r jou taalgebruik (vloek/krutaal)
Bekommernis oor die toekoms
Bekommernis oor die politieke situasie in SA
Bekommernis oor die misdaad en geweld
Bekommernis oor die sin van die lewe
Bekommernis oor die sin van jou studies
Probleme met selfdissipline
Probleme met jou gesondheid (w.o. vigs, kanker,
vrugbaarheid, diabetes, ens.)
Probleme met jou eetgewoontes
Probleme met jou voorkoms
Probleme met jou fiksheid
Probleme met jou werksdruk

6.31 Spanninglstress
6.32 Eensaamheid
6.33 Kommunikasievrees
6.34 Fobies (hoogtevrees, ens.)
6.35 Enige ander probleme (Spesifiseer asb.)
6.35.1
6.35.2
6.35.3

7.

Enige kommentaar wat jy wil lewer oor hierdie saak of oor die vraelys?

Baie dankie virjou samewerking
Mev. R . du Plooy

BYLAAG B
VRAELYS OOR DIE VERWAGTINGE VAN DIE KURSUS
Geslag:

( Manlik

I Vroulik 1

In watter hoedanigheid woon jy die kursus by?
Koshuis:
Antwoord die volgende vrae asb. so eerlik as moontlik.
Die doel van die vraelys is om die verwagtinge, gesindhede en houdings waarmee
kursusgangers na die kursus toe kom, te evalueer.
Nee

Ja

I

7

1.

Woon jy die kursus vrywillig by?

I

I

2.

Is daar enige druk op jou geplaas om die kursus by te woon?

(

I

I

3.

Sien jy uit na die kursus?

I

l

l

,

Sou jy vooraf meer wou geweet het oor die kursus?

I

I

I

I

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

lndien "jawwat sou jy wou weet? Spesifiseer asb

5.
5.
7.

3.
3.

Verwag jy dat die kursus interessant gaan wees?
Verwag jy dat die inhoude relevant gaan wees?
Verwag jy dat jy baie sal rnoet sit en luister?
Sou jy graag wou h& dat jy aktief rnoet deelneem aan die kursus?
Verwag jy dat
(a) jy baie nuwe kennis gaan opdoen?
(b) jy bepaalde vaardighede gaan ontwikkel?

(c)

jy bepaalde waardes gaan aanleer?

(d) jou gesindheid teenoor rnede-studente gaan verander?

I

I

I

10. E ~ a ajyr dit dat rnense na jou toe kom met hulle problerne?
lndien "ja"
(a) Voel jy bevoegd om hulle te help?
In watter hoedanigheid korn rnense na jou toe (as vriend, HK-lid, ens)?
Spesifiseer asb.

Skryf asb neer wat jy tans verstaan onder 'n portuurhelper?

Enige iets anders wat jy nou graag wit s&:

-

Baie dankie
Riana du Plooy

1

BYLAAG C
EVALUERINGSVRAELYS NA AFLOOP VAN DIE KURSUS
Geslag:

I

Manlik

I

Vroulik

/

In watter hoedanigheid het jy die kursus bygewoon?
Koshuis:
In watter groep was jy3

Antwoord die volgende vrae asb. so eerlik as moontlik. Die doel van die vraelys is om
na afloop van die kursus die sukses van die kursus te evalueer.

1.

Het jy die kursus geniet?
I

2.

Het die kursus aan jou vetwagtinge voldoen?

3.

Voel jy dat jy waardevolle vaardighede bygeleer het?

4.

Was die inhoude van die kursus relevant en interessant?

I

I

1

Evalueer die inhoud op ' n 5 punt skaal
(1 = Glad nie - 5 Uitstekend)
Sessie 1 Kenmekaar
Sessie 2 Ken jouself
Sessie 3 Nie-verbale kornmunikasie (FELORI)

I I l l I
I

I

I

I

I

Sessie 4 Padblokkades ("Dirty Dozen")
Sessie 5 Luister empaties

I I I I I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Sessie 6 Vraagstelling
Sessie 7 Self-openbaring
Sessie 8a Ek-en-jy-boodskappe

I I H I
I

Sessie 8b Ego-rolle in kommunikasie

I

I

I

I

Sessie 9 Waardes
I

I

I

I

I

Sessie 10 Probleernhantering
Sessie 11 Verhoudingsproblerne (Mars:Venus)
Sessie 12 VertroulikheidlEtiek

6.

Is daar enige areas wat volgens jou nie aangespreek is in die
kursus nie?
Waarin sou jy graag rneer opleiding wou he?

Ja

8.

Was die rnetode van aanbieding bv. rolspel, probleernoplossing, groepwerk effektief gewees?
Was die aktiwiteite van die kursus effektief?

9.

Was die kursusrnateriaal voldoende en effektief?

7.

I
I

Nee

I
I

?

I
I

10. Het jy
(a)

bepaalde vaardighede ontwikkel?

(b)

bepaalde waardes aangeleer?

(c)

het jy 'n gesindheidsveranderingteenoor hulp aan jou
rnedestudente ondergaan?

11. Wat is jou opinie oor die aanbieder van die kursus?

12. Sou jy dit verkies dat die kursus oor 'n langer tydperk strek?
13. Sou jy die kursus aanbeveel aan iernand anders?
14. Enige laaste oprnerking?

I

I

I

I

I

I
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