
HOOFSTUK 3 

DIE KOGNITIEWE ONTWIKKELING VAN DIE KLEUTER EN DIE DAAROP= 

VOLGENDE FASE VAN KONKREET-OPERASIONELE DENKE 

3.1 Inleiding 

Ontwikkeling, is volgens Piage~ een van voortdurende 

struktuurveranderings (vgl. par. 2.1.2). In die senso

motoriese fase (0-2 jaar) word senso-motoriese skemas 

veralgemeen en met mekaar gekoordineer en dit vorm sodoen& 

de die begin van verinnerliking van sk~s. Hierdie fase 

word gevolg deur 'n langer periode van konkrete handelinge. 

Dit kan onderverdeel word in die volgende drie subfases 

naamlik: die voorbegripsmatige fase (2-4 jaar), 'n intui= 

tiewe fase wat aanhou tot 7-8 jaar en 'n fase van konkrete 

denkhandelinge (8-11 jaar). Die voorbegripsmatige en in= 

tuitiewe fases vorm 'n soort voorbereidende fase vir die 

daaropvolgende konkreet-operasionele fase (Weber, 1970, 

p. 18). Juis omdat die kleuterFase ingesluit word deur 

die eersgenoemde twee subfases, sal hulle in hierdie hoof= 

stuk saamgevat word as die voorbegripsmatige fase. Ook is 

beide die voorbegripsmatige en intu1tiewe denke voor-ope= 

rasioneel en albei vertoon min of meer dieselfde beperkin= 

ge (Van Zyl, 1974, p. 21). In die periode van konkrete 

denkhandelinge word die basis gevorm vir latere formele 

denke (Inhelder, 1970, p. 17). 
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Die konkreet-operasionele fase word in hierdie hoofstuk in 

sy geheel behandel veral om aan te toon hoe handeling en 

persepsue1e waarneming oorgaan tot verinnerlikte handeling 

en die vorming van begrippe. 

In paragraaf 3.2 word die kleuter eers as persoon behandeL 

Die idee is om eers 'n geheelbeeld van die kleuter te skep; 

sy strewe na ontdekking van die wereld om hom, sy kon= 

frontasie met ontwikkelingsprobleme en hoe by fisies, 

psigies, sosiaal en emosioneel ontwikkel. 

Teen hierdie agtergrond word in die verdere paragrawe be= 

skryf hoe sy kognisie ontwikkel en die "gebreke11 waaraan 

dit mank gaan. 

3.2 Die kleuter as persoon 
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Die beeld wat die kleuter van die wereld bet verander ge= 

durig en gelyktydig met hierdie verandering vind ontwikke= 

ling plaas. Hy is besig om die wereld te ontdek en elke 

ontdekking verryk sy kyk op die wereld; by is gedurig 

besig met die ontdekking van betekenisse van sy wereld, 

met die eksplorering daarvan. Met die toename in ouder= 

dom vertoon die kleuter gedragspatrone wat heeltemal ver= 

skil van die van vroeer. Hy neem meer waar en bewerk= 

stellig 'n beter verhouding,met sy fisiese en sosiale om=. 

gewing (Faure, 1969, p. 97). Die kind wat tot volwassen= 

heid groei, word gedurig gekonfronteer met verskillende 

ontwikkelingsprobleme, Hierdie probleme daag hom fisies, 

sosiaal, emosioneel en intellektueel uit (Todd & Hefferman, 

1970, p. 43). 

Tussen die ouderdomme drie- tot vyf-sesjaar verkry die 



kind bewustelik kontrole oor homself en sy omgewing: by 

behaal voortdurend nuwe oorwinnings in die ruimtelike en 

sosiale sfere, begin 1n verantwoordelikheidsin asook 1n 

skuldgevoel ontwikkel en fisies bet by geryp van 'n toe= 

stand van "soek na, gryp en hou" tot hardloop, spring, 

touspring ensovoorts. Hy beweeg vryer.in 'n wyer-krin= 

gende wereld en in sy taal vra by vrae waarvan die ant= 

woorde vorige geheime vir hom opklaar (Maier, 1969, p. 45). 

Die kleuter se kennis van die objektiewe wereld is egter 

nog onseker, verdraaid en ontoereikend. Hy word gedomi= 

neer deur sy persepsies. Hy twyfel aan die werklikheid 

as dit nie waargeneem kan word nie. Op omtrent vierjari= 

ge ouderdom ontdek by dat handeling en denke nie dieselfde 

is nie. 'n Wetenskaplike kan data verwerk en hipoteses 

bewys deur observasie en toetsing - 'n kleuter moet egter 

baie dinge aanvaar sonder konkrete bewyse. As by gekon= 

fronteer word met feite wat nie konkreet bewys kan word 

nie, is hy geneig om terug te val tot primitiewe denke 

(fantasie). As sy denke daarby gelei word deur sterk 

emosie, mag by die objektiewe verdraai. Geleidelik begin 

die verbeelding nou plek.maak vir die rede. 

Op omtrent vyfjarige ouderdom ontdek die kleuter dat hy 'n 

persoonlike identiteit het: "Weet die bond dat hy 'n bond 

is soos ek weet dat ek ek is?" Ook ontdek hy dat kennis 

van jouself verband hou met die rede; dat menslike denke 

verskil van diere-intelligensie (Freiberg, 1968, pp. 176-

182), Sy sin vir identiteit verplaas ook langsamerhand 

sy egosentrisme. Gelyktydig met hierdie selfidentiteit 

verskyn ook eienskappe van vrees en wantroue. 
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Die kleuter word gekonfronteer met oneindige leersituasies: 

by assosieer met kinders van sy leeftyd, vind vreugde daar-= 

in om speelgoed te banteer, om met gereedskap te werk enso= 

voorts. Hy ontwikkel psigies sowel as fisies. 

Sy emosionele lewe ontwikkel van 1 n gevoelsmatige fantasie= 

ryke gebondenheid aan die wereld tot meer realisme; vanaf 

die geborge en natuurlike posisie in die gesinsmilieu na 

groter selfstandigbeid en individualiteit (Whittle, 1969, 

P• 7). 

Kleuters bet algemeen tiperende eienskappe: bulle bet die 

beboefte om nie ingebok te voel nie, nie geregimenteer te 

word nie en is sensitief vir spanning en wanorde. Hulle 

bet beboefte aan vrybeid om te praat, te speel, te werk en 

'n beboefte dat bulle persoonlikbeid erken moet word. 

Hulle bet 1n private droomwereld deur bulle self beplan, 

'n wereld waarin bulle Sterk en kragdadig kan optree SOOS 

bulle ego dit vereis. Hulle is affektiewe wesens. Hulle 

is almal beginners wat deur die omgewing gestimuleer wil 

word. Hulle is konkreet ingestel en vereis dus konkrete 

materiaal as kapstokke vir bulle denke. Hulle is afbank~ 

lik van die goeie gesindbeid van volwassenes omdat alles 

wat die volwassenes bulle bied, sander meer aanvaar word. 

Kleuters ontwikkel teen bulle eie pas; bulle is ongelet= 

terd maar wil graag van die ongeletterdbeid ontslae raak. 

Hulle beweeg van afbanklikheid tot onafbanklikbeid, van 

onbandige koordinasie tot fynere vaardigbede, van simbo~ 

liese taal tot verbale kommunikasie, van uiterlike kontro= 

le tot innerlike kontrole, van verbeelding tot die werk~ -

likbeid, van eksklusiewe persoonlike bewustbeid tot 



sosialisering, van die hier-en-nou tot wyer intellektuele 

bewustheid (Hymes, 1968, pp. 25-39). 

3.3 Eienskappe van die voorbegripsmatige denke 

3.3.1 Organisasie van die aanpassingsgedrag van die kleuter 

Daar is 'n opmerklike uniformiteit by alle kinders wat 

die fase-ontwikkeling betref. Op elke fase begin die 

kind met 'n wereld wat in sommige aspekte georden is en 

in sommige daar weer chaos is. Op elke vlak bewerksteF 

lig die kind meer orde deur te handel op die wereld, 

deur strukture te verander. Deur hierdie struktuurver= 

anderinge konstrueer hy iets wat onveranderlik bly, met 

ander woorde 'n gekoordineerde geheel (Case, 1973, p. 20~ 

Die versterking van kognitiewe prosesse wat onderliggend 

is vir die bereiking van 'n volgende struktuur, vorm die 

kern van Piaget se teorie. Ervaring beinvloed kogni= 

tiewe strukture en dit verseker die groei na 'n volgende 

fase (Weber, 1970, p. 82). 

Vanaf geboorte verander die verstandelike aktiwiteit van 

die kind van duidelik waarneembare handelinge (senso

motories) tot persepsie in di'e voorbegripsmatige fase en 

tot denkhandelinge in die konkreet-operasionele fase. 

Die voor-operasionele kind gebruik die prestasies van 

die vorige fase om die chaos van sy wereld nog verder te 

verminder. Noudat voorwerpe as entiteite gesien word 

en sy reflekse gekoordineer is in gekoordineerde bewe= 

gings, kan dinge benoem word en gegroepeer word en in sy 

taal omskryf word. In hierdie fase begin hy geleidelik 

begrippe te vorm. Hy doen dit deur te groepeer, te 
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hergroepeer, te benoem en aan te hou eksploreer (Case, 

1973, pp. 20-25). 

In die voorbegripsmatige fase vind ons voor-operasionele 

voorstellings - die aanvang van 'n taal, van die simbo= 

liese funksie, en daarom die aanvang van voorstellende 

denke. Op die vlak van voorstellende denke moet daar 

'n herstrukturering wees van alles wat op die senso

motoriese vlak ontwikkel het. Die senso-motoriese han= 

delinge word nie onmiddellik verander na denkhandelinge 

nie: in werklikheid vind gedurende hierdie fase geen 

denkhandelinge plaas nie omdat kinders op hierdie ouder= 

dom nie kan konserveer nie (Piaget, 1972, p. 39). 

Die organisasie van die denke van die kleuter kom duide= 

lik na vore met 

(i) die ontwikkeling van die semiotiese funksie. Die 

voorbegripsmatige kind begin differensieer tussen 

die petekenende en die betekende. Hy kan intern 

reageer deur 1n afwesige voorwerp of gebeurtenis 

voor te stel. 

(ii) Deur nabootsing vorm die kind verstandelike sim= 

bole. Hy kyk na dinge, werk daarmee en handel 

soos hulle en op hierdie manier verkry hy kennis 

daarvan. Hierdie handelinge·le die grondslae vir 

verstandelike simbolisme deurdat hy lateraan begin 

om innerlik na te boots (Ginsburg & Opper, 1969, 

p. 84). 

(iii) Die kleuter is be'indruk deur volwasse rolle. In 

dramatiese spel boots hy bulle rolle na. Deur 

verbeelding verteenwoordig hy iets van die werk= 

likheid buite homself. Hy skep 1 n innerlike 
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beeld. Simboliese spel is belangrik vir die 

voor·begripsmatige fase: dit dui die oorgang van 

die senso-motoriese fase aan na die voorbegripsma= 

tige fase (Smart & Smart, 1967, p. 249). 

(iv) Gedurende die fase begin die kind ook woorde ge= 

bruik omdat sy horison verbreed, sy belangstel= 

lings uitbrei en hy stadigaan beweeg van handeling 

tot verklaring (Phillips, 1969, p. 53). 

In die voorbegripsmatige fase begin die kind dus stadig= 

aan verstandelike simbole te vorm vir afwesige dinge of 

gebeurtenisse - hy word minder daarvan afhanklik dat din= 

ge byderhand moet wees. Hierdie bekwaamheid bevry die 

kind van die onmiddellike "hier" en "nou". In plaas 

van dinge te manipuleer, werk hy met plaasvervangers*. 

(Ginsburg & Opper, 1969, p, 84). 

As gevolg van aanpassing en organisasie word nuwe struk= 

ture voortdurend uit die voriges gevorm. Daardeur word 

die individu gehelp in sy wisselwerking met die wereld. 

Kognitiewe strukture is Stelle reels wat die mentale ver= 

anderinge van die mens reel. Die strukture verwerk in= 

ligting. Intelligensie-ontwikkeling is dus 'n reeks 

veranderinge in kognitiewe strukture (Rohwer, et al., 

1974, p. 123). 

As die kind dus 'n sekere vlak van kognitiewe ontwikke= 

ling bereik het, is hy in staat om verskeie probleme, 

waarmee hy nooit tevore te kampe gehad het nie, op te 

los (Kamaii, 1972, p. 295). 

Hoe hierdie organisasie plaasvind word meer in besonder 
in paragrawe 3. 3. 2 tot 3. 3. 5 behandel. 
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Met die verkenning van die wereld doen die kleuter fi= 

siese en logies-matematiese ervaringe op. Die.fisiese 

kennis ~ord verkry deur voorwerpe te hanteer, dit waar 

te neem en die resultate te sistematiseer. Logiese 

kennis is meer ingewikkeld. Dit sluit in logies-mate= 

matiese denkhandelinge soos klassifisering en reeksvo.r= 

ming (Weber, 1970, p. 84). 

Hierdie kennis word ontdek deur handelinge. Uiteinde= 

lik word hierdie handelinge verinnerlik sodat konkrete 

voorbeelde nie meer nodig is nie. Aanvanklik, voordat 

hierdie handelinge gekoordineer en verinnerlik is, moes 

dit voorafgegaan word deur konkrete bantering van mate= 

riaal. Later lei die koordinasie van handelinge tot 

logies-matematiese strukture. Die oorsprong van hier= 

die logika is nie die taal nie, maar die totale koordi= 

nering van handelinge. Hierdie handelinge sluit onder 

andere in die groepering van dinge en die vorming van 

reekse. Die konkrete ervaringe is noodsaaklik voordat 

dit kan verinnerlik tot denkhandelinge. As die denk= 

handeling eers verkry is, is konkrete ervarings nie meer 

nodig nie en koordinasie van handelinge kan op sigself 

plaasvind in die vorm van deduksie en konstruering van 

abstrakte strukture (Piaget, 1972, pp. 41-42). 

In paragraaf 3.4 word die logies-matematiese vermoens 

naamlik klassifisering en reeksvorming behandel, juis om 

die aanvang van hierdie strukture, wat nog intuitief ge= 

vorm word, onder oe te bring. Die ontwikkeling en be= 

meestering daarvan in die konkreet-operasionele fase, 

wat gebaseer is op die logika van klasse en logika van 

verhoudinge, word in paragraaf 3.6.3 behandel. 



Samevattend: die organisasie van die denke geskied 

deur voorstellings (die semiotiese funksie), nabootsing, 

simboliese spel en taalgebruik. Hierdie aspekte word 

vervolgens breedvoeriger behandel. 

3.3.2 Die ontwikkeling van die semiotiese funksie 

Die senso-motoriese kind kan net konkrete tekens gebruik 

terwyl die voorbegripsmatige kind die uiterlike tekens 

kan verinnerlik en so voorstellings van die werklikheid 

maak. Hy kan die verskil interpreteer tussen die bete= 

kenende (woorde, beelde, simbole) en die betekende 

(dinge wat persepsueel aanwesig is), terwyl kinders in 

die senso-motoriese fase die twee as 'n eenheid sien. 

Die voorbegripsmatige kind se intrede tot die fase word 

gekenmerk deur die toenemende verinnerliking van simbole 

en die differensiasie tussen die betekenende en die be= 

tekende. Hierdie eienskap word veral gekenmerk in die 

taal van die kleuter, die verskyning van simboliese spel 

en deur nabootsing (Piaget & Inhelder, 1969, p. 101; 

Phillips, 1969, p. 54). (Vgl. paragrawe 3.3.3 tot 

3.3.5.) As gevolg van hierdie ontwikkeling is die 

kind nie meer gebonde aan handelinge wat verband hou met 

werklike konkrete voorwerpe nie, maar is in staat om te 

dink aan voorwerpe en·handelinge en hulle simbolies te 

hanteer. Die trefwydte van sy kognitiewe funksionering 

word dus geweldig uitgebrei (Mussen, et al., 1969, p. 

304). Die kind word hierdeur onder andere in staat ge= 

stel om objekte en gebeurtenisse wat nie teenwoordig is 

nie, te herroep deur middel van simbole of tekens (Van 

Zyl, 1974, p. 22). 
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Die verskyning van die semiotiese funksie aan die begin 

van die voorbegripsmatige fase is 'n groot stap tot in= 

telligensie~ntwikkeling. Terwyl die kind meer bedrewe 

word in die gebruik van simbole en tekens, kom sy denke 

in lyn met die van die volwassene. Dit stel hom in 

staat om die verlede, hede en die toekoms, voorwerpe en 

gebeurtenisse voor te stel deur innerlike mentale hande= 

linge. Hierdie innerlike handelinge is egter neg nie 

gekombineer in strukture wat omkeerbaar is nie en is 

daarom neg nie werklike denkhandelinge nie (Rohwer, et 

al., 1974, p. 160). 

3.3.3 Nabootsing 
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Baiekeer is spel nabootsing en nabootsing betrek spel. 

Nabootsing moet ge1nterpreteer word as 'n brug tussen 

die buitewereld en die kind - deur nabootsing maak die 

kind die wereld buite hom sy eie. Die kind probeer hom 

vereenselwig met die wereld en deur die proses leer hy 

ken en begryp. 

Bewegings en geluide word gewoonlik nageboots, Bier= 

deur bewys die kind dat hy dinge opmerk, verwerk en dan 

weergee en simboliseer. Hy raak vertroud met die buit~ 

wereld en leef hom daarin uit. Deur nabootsing vereen= 

selwig of identifiseer hy hom met die wereld en wat op 

die wereld gebeur. Op sy eie manier gee die kind deur 

nabootsing of imitasiespel weer wat hy ervaar het. 

Hieruit kan afgelei word hoe die kind die werklikheid 

beleef en wat hy as belangrik beskou (Oosthuizen, 1971, 

pp. 8-9). Deur die handelinge van ander getrou te 

kopieer en te herhaal, leer die kind om hom te 



akkommodeer by die werklikheid (Pi~kard, 1971, p. 67), 

Vanaf twee- tot vierjarige ouderdom geskied nabootsing 

spontaan. Die kind boots na soos hy waarneem ongeag 

hoe waar of korrek dit is. Deur nabootsing verkry hy 

verskeie nuwe simbole vir voorwerpe en sy belangstelling 

in sy omgewing verwyd. Hierdie waarneming van die om= 

gewing ondergaan gedurige veranderinge. Spel, wat taal 

en nabootsing insluit, lei tot kommunikasie met die 

buitewereld en tot die geleidelike sosialisering van die 

kind. Vanaf ouderdom vyf- tot sewejaar geskied naboot= 

sing meerendeels om die waardes van mense, met wie die 

kind verkeer, te bekom, asook die status wat hulle ver= 

teenwoordig. Hierdie nabootsing moet egter nie verwar 

word met identifikasie nie (Maier, 1968, pp. 120-121), 

Met die groei en verfyning van die kind se vermoe om na 

te boots, word die kind in staat om sowel innerlike as 

uiterlike nabootsing te doen: innerlike nabootsing ge= 

skied deur visueel waar te neem en sy persepsies daarby 

te akkommodeer. As die beeld dan verdwyn, gaan naboot= 

sing voort omdat die kind die beeld verinnerlik het en 

hierdie verinnerlikte beeld kan na willekeur herroep 

word (Flavell, 1963, p. 152). 

Nabootsing is 'n belangrike faktor in die leerproses om= 

dat, deur ander na te boots, die kind hom vereenselwig 

met ander en hierdeur, sowel as met insidentele naboot= 

sing, verkry die kind baie ervaringe wat bydra tot sy 

menswording. Waarskynlik is nabootsing die basis vir 

alle leer (Nijkamp, 1968, p. 275). Op 'n latere ouder= 

dom, as die kind meer geskoold is, begin hy innerlik na= 

boots en vorm so 'n verstandelike simbool. As 'n 
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verstandelike simbool eers gevorm is, gee die kind 

daaraan betekenis deur assimilasie. Hy assimileer dit 

in skemas wat hy alreeds verwerf het (Ginsburg & Opper 1 

1969, p. 84). 

3.3.4 Simboliese spel 
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Die kleuter se aktiwiteite word aanvanklik gedomineer 

deur simboliese spel. Die ervarings uit sy lewe word 

deur spel ge'interpreteer. Volgens hom, vervul hy hier= 

deur werklike lewenstake omdat dit vir hom die werklik= 

heid is. ('n Stuk hout is 1n konyn en 'n ander stuk 

hout stel die wortel voor.) (Maier, 1969, p. 118), 

Deur die aaneenskakeling van verskillende ervarings en 

die rangskikking daarvan deur middel van spel, onthul 

die kind onbewus wat in hom omgaan: sy wense, verlan= 

gens, vrese en konflikte. Dis 'n medium waardeur die 

kind hom uitdruk; dis 'n "taal" in die opsig dat hy 

daardeur uitdrukking gee, wat hy nie in sy beperkte 

woordeskat kan omskryf nie (Nijkamp, 1968, p. 113). Die 

kind het 'n stel simbole nodig wat hyself ontwerp om hom 

mee uit te druk. 

liese spel. 

Dit is 'n tipiese eienskap van simbo= 

Simboliese spel verskil van gewone spel daarin dat dit 

nie bloot 'n assimilasie van die werklikheid is, soosdit 

in die geval met gewone spel is nie. Dit is 'n assimi= 

lasie wat moontlik gemaak is deur 'n simboliese "taal" 

wat deur die kind self ontwikkel word en deur hom veran= 

der kan word om by sy behoeftes te pas (Van Zyl, 1974, 

P• 24), 



Die kind leer deur nabootsing en spel, Simboliese 

spel is egter nie getroue nabootsing nie. Die kind 

voel hom vry om kreatief tot. die spel by te dra en uit 

te vind watter betekenis spel vir hom het. In spel 

werk die kind vindingryk en gebruik simbole vir wat hy 

bedoel (Pickard, 1971, p. 67). 

In die gang van die ontwikkeling van konkrete handelinge 

en met toenemende sosialisering, brei die kind sy hande= 

linge uit; hy onderskei en herbenoem dinge en gebeurte= 

nisse en verbeter sy intu'itiewe indrukke van die werk== 

likheid byvoorbeeld sy indrukke van ruimte, tyd en oor= 

saaklikheid (Weber, 1970, p. 19). 

Aan die einde van die voorskoolse periode ontwikkel spel 

in ingewikkelde_patrone en simboliese spel neem af. 

Aanv:anklik was alle spel motories, persepsueel en ver= 

beeldingryk, maar met die ontwikkeling van die verstand 

word meer· ingewikkelde strukture gebou as gevolg van die 

wisselwerking tussen die kind en sy omgewing. Paral== 

lelle spel van die twee- tot driejarige moet plek maak 

vir groepspel (Smart & Smart, 1967, p. 224). Die kind 

gee dan voorkeur aan spel wat aan die werklikheid ont= 

leen is, sodat hy hom volgens sy eie interpretasie daar= 

van kan uitbeeld. Alledaagse gebeurtenisse bring die 

kind in kontak met vrae en voorwerpe uit die werklike 

lewe en simboliese spel en fantasie neem af (Whittle, 

1969, p. 6). 

3.3.5 Taalontwikkeling 

Woorde en begrippe is sterk verbonde. Dit is byna on= 

moontlik om aan 'n begrip te dink sonder .'n verbale 
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bes·krywing daarva11. Daarom is taal so belangrik in die 

konsepsuele ontwikkeling. Dit word veronderstel dat 

beide simbole en tekens aangeleerde voorstellings is van 

gebeurtenisse, voorwerpe en verhoudinge in die werklike 

lewe. Woorde as simbole, laat die mens toe om aan be= 

grippe te dink in afwesigheid van konkrete voorbeelde. 

Dit dra informasie van begrippe oor van die spreker na 

die luisteraar. Begripsvorming en taalontwikkeling is 

interafhanklik, omdat die woord, behalwe eiename, 'n be= 

grip verteenwoordig en woorde help met die konsepsuali= 

sering van die ervaring (Bourne, 1971, p. 435; Lunzer & 

Morris, 1968, p. 163). 

Met die aanvang van die voorbegripsmatige fase begin die 

kind langsamerhand woorde gebruik wat staan vir afwesige 

dinge of gebeurtenisse en nie net vir die onmiddellik 

waarneembare voorwerpe of gebeurtenisse wat onmiddellik 

beleef word nie. Woorde kry met ander woorde 'n simbo= 

liese eienskap (Ginsburg & Opper, 1969, pp. 81-82). 

In die voor-operasionele fase ontwikkel taal van egosen= 

triese spraak tot kommunikasiemiddel. Deur die kontak 

met ander mense word 'n gemeenskaplike taal gesmee en 

die kinders deel saam in die betekenis van woorde. Aan= 

vanklik dien die taal 'n sosiale funksie, maar later ver= 

innig dit tot 'n instrument van denke, omdat taal 'n rig= 

tinggewende planmatige funksie vervul (Pines, 1969, pp. 

93 en 156). 

Die kind se woordeskatuitbreiding in die voorskoolse 

jare is verstommend. Hy gebruik dan ook hierdie 1·10or= 

deskat al hoe meer doelmatig; sy taalgebruik word meer 



soepel en doelgerig. Die aanwending van grammatikale 

re~ls wat die kind onbewustelik toepas, is 'n bewys van 

kognitiewe bekwaamheid. Die voor-operasionele kind 

neem waar, los probleme op, dink en redeneer. Sy denke 

word meer en meer gekontroleer deur woorde. Waar woor= 

de aanvanklik net as kommunikasiemiddel gebruik was, 

word dit gaandeweg 'n middel om ervaring en handelinge 

te organiseer. Met die toename in ouderdom word die 

taal 'n middel om sy gedrag te beheer. Sy taal veran= 

der dus tot verinnerlikte spraak. Ontwikkeling van 

spraak baan die weg tot ingewikkelde leer, begripsvor= 

ming, denke, redenering en probleemoplossing, Deur 

t~al word die wydte van die kind se kognitiewe funksio= 

nering onmeetbaar uitgebrei (Mussen, et al., 1969, pp. 

295-298). 

Die taalonavikkeling van die kleuter kan dus soos volg 

saamgevat word: die tweejarige kind ontdek die taal, 

die driejarige kind gebruik dit en vir die vierjarige is 

dit 'n instrument om orde en sisteem in sy wereld te 

bring. Hy gebruik die taal ook in sy sosiale benade= 

ringe en vorm so 'n begrip van ander mense. 

Hy eksperimenteer met woorde. Tussen drie- en vyfjaar 

neem sy woordeskat die meeste toe. Die lengte en konF 

struksie van sy sinne weerspieel die begripsmatigheid en 

plastisiteit van sy denke (Whittle, 1969, p. 4). 

47 



3.4 Ontwikkeling van logiese denkhandelinge 

3.4.1 Inleiding 
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Voor formele onderrig 'n aanvang neem, begin die kind 

reeds om sy kennis van logiese en matematiese onverander= 

like waardes soos klasse, die beginsel van konservasie, 

van numeriese ooreenkomstes, van ruimtelike verhoudinge 

en van die fisiese eienskappe van voorwerpe, uit tebrei. 

In sy denke begin by om hierdie veranderinge van die fi= 

siese wereld te verwerk. Deur die manier waarop die 

kind hierdie gegewens verwerk en deur sy aktiewe bydrae 

in die ontwikkeling van sy kennis van die wereld te ont= 

leed, word die sluier gelig van hoe die kind kognitief 

ontwikkel. Die groei van kennis is nie alleenlik 'n 

opeenhoping van inligting nie en ook nie 'n geval van 

dat die kind skielike insig verkry nie. Die ontwikke= 

ling van kennis blyk eerder die resultaat te wees van 1n 

proses van uitbouing waarby die kind 'n aktiewe rol 

speel. Hierdie aktiwiteit van die kind kan op tweerlei 

wyse omskryf word: (a) 'n Logies-matematiese aktiwi= 

teit wat impliseer dat die kind bymekaar bring en uitme= 

kaar haal; dat hy orden, tel ensovoorts. In hierdie 

geval is die voorwerpe wat hy hanteer net 'n hulp tot sy 

aktiwiteit. (b) 'n Fisiese aktiwiteit waardeur die 

kind inligting van die voorwerp self abstraheer, byvoor= 

beeld kleur, vorm, gewig, ensovoorts. Deur hierdie 

handelinge brei die kind sy kennis van die we~klikheid. 

uit. Die opeenvolging van hierdie aktiwiteite in die 

gang van sy ontwikkeling bepaal hoe by sy kennis bybring 

en aanwend (Inhelder, 197o, p. 18; Zaporo~hetz & Elkoni~ 



1971, p. 186). 

In paragrawe 3.4.2 tot 3.4.5 word die belangrikste akti= 

witeite in meer besonderhede behandel. 

3.4.2 Klassifikasie 

'n Kind betree 'n wereld waarin die volwassene alles in 

die omringende wereld in lewelose en lewendige dinge in= 

gedeel het. Die lewendige dinge word op bulle beurt 

weer onderskei in plante, diere en mense, By die kind 

bestaan hierdie differensiasie nog glad nie en hy moet 

geleidelik self tot ordening kom. Die kind neem net 

die uiterlike waar: 'n springende bal of rollende wiel 

kom vir hom meer lewendig voor as 'n statiese plant. 

Langsamerhand ontdek die kind die eienskappe van dinge, 

begin onderskei tussen mense, diere en plante en "dooie" 

dinge of voorwerpe; en ontkom so die verwarring (Oost= 

huizen, 1971, p. 6). 

Deur sy taal bevestig die kind die begrippe wat hy ge= 

vorm het. Hierdie begrippe verskil nog in baie opsigte 

van die van die volwassenes: hy twyfel byvoorbeeld aan= 

vanklik oor die verskil tussen besondere voorwerpe by= 

voorbeeld sy broer, en klasse van voorwerpe, byvoorbeeld 

seuns. Hy is onseker of bulle in dieselfde groep val. 

Hy neig om net op een eienskap van 'n klas te sentreer. 

Op vyf-sesjarige ouderdom raak sy organisasie en klassi= 

fikasie meer verfyn, maar hy sukkel nog met vrae soos: 

"Is daar meer rooi rose of meer rose in 'n blombak?" Hy 

weet egter dat al die blomme rose is. Die voorbegrips= 

matige kind het nog nie die denkstrukture van die 
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volwassene nie, daarom sluit die klas blomme vir hom nie 

beide rose en blomme in nie, omdat sy benadering in die 

geval gekenmerk word deur sentrering (op die kleur) deur 

onomkeerbaarheid, (kan nie van die dele terugkeer na die 

oorspronklike geheel nie) en deur transduktiewe denke 

('n deel-tot-deelverhouding wat die gedeelte-tot-geheel= 

verhouding uitsluit) (Phillips, 1969, p, 80). 

Die kind begin geleidelik om dinge te etiketteer en in 

verskillende groepe te organiseer: op een tydstip sal· 

hy byvoorbeeld 'n sekere.voorwerp 'n "koei" noem en op 

'n ander tydstip 'n "dier". Deur die verstandelike ak= 

tiwiteit om dinge in klasse te groepeer en weer te ver= 

deel, begin die begrip van klasinsluiting stadigaan 

vorm. 

Tussen twee- en sewejaar gebruik die kind konkrete voor= 

werpe om begrippe van klasse te vorm. Hy doen dit deur 

te groepeer, te hergroepeer, te benoem en aan te hou 

eksploreer. Op omtrent agtjarige ouderdom neem sy 

denke 'n logiese karakter aan, maar hy is nog baie af= 

hanklik van die konkrete wereld (Case, 1973, pp. 20-25), 

Gedurende die intuitiewe fase groepeer die kind klasse 

volgens sy eie waarneming van ooreenkomste;·~ Hy het 'n 

idee van dinge wat bymekaar hoort en van voorwerpe wat 

in besondere klasse ingesluit kan word (Mussen, et al., 

1969, p. 305). Alhoewel persepsie en subjektiwiteit 

nog sy oordeel beinvloed, ontwikkel hy tog stadig die 

bekwaamheid om voorwerpe te groepeer in terme van ele= 

mentere verwantskappe. Hy besit nog nie 'n kriterium 

waarvolgens geklassifiseer word nie (Evans, 1970, p. 208). 



Die kind laat hom nie lei deur die logika nie, maar 

deur wat hy sien en boor. In werklikheid kan by nog 

nie arden of rangskik nie omdat hy nie krities kan eva= 

lueer nie en sy rangskikking bly intuitief (Laycock & 

Munro, 1966, p. 190). 

Na die aanvanklike groeperings volgens ooreenkomstes of 

verskille, begin die kind te rangskik volgens voorkoms: 

hy sal byvoorbeeld hopies blou vierkante en blou drie= 

hoeke bymekaar groepeer omdat die kleur dieselfde is. 

Later sal hy 'n subklas groepeer volgens bulle vorm. 

Die metode wat die kind nou aanwend mag of dalend wees 

(hy begin met die groat versamelings en onderverdeel dit 

in kleiner versamelings), of stygend (klein versamelings 

word progressief bygevoeg.) Hy kan egter nie die twee 

metodes gelyktydig toepas nie. Alleen wanneer kinders 

beide die stygende en dalende metode toepas tesame met 

omkeerbaarheid van die denke, kan klassifikasie plaas= 

vind (Piaget & Inhelder, 1969, pp. 165-167). 

3.4.3 Reeksvorming 

'n Belangrike aspek van sistematiese denke, is die ver= 

moe om reekse te vorm. Dit sluit in die erkenning, 

gradering en veral die ordening van verskille. In die 

denke ontwikkel die vermoe om te arden in fases wat soos 

volg opmekaar volg: geen reeksvorming nie, gevolg deur 

'n empiriese reeksvorming wat eintlik 'n lukraakproses 

is, en uiteindelik 'n sistematiese of operasionele reeks= 

vorming (Piaget & Inhelder, 1969, p. 170). 

'n Intuitiewe soort gradering en ordening kom reeds op 
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drie- tot vierjarige ouderdom voor. Hy word merendeels 

gelei deur sy persepsies en probeer dan deur 'n probeer

fouteer-proses die oplossing vind. Die moderne speel= 

goed waar die kind byvoorbeeld blokkies of ringe moet 

rangskik volgens grootte, bied 'n goeie voorbeeld 

(Lovell, Mitchell, Everett, 1968, p. 234). 

Elkind (1968, pp. 56-74) beskryf die vermoe van die 

voor-operasionele kind om reekse te vorm, soos volg: 

Op vierjarige ouderdom het die kind 1n algemene idee ~an 

'n reeks. Die reeks word gesien as 'n globale eenheid 

- die dele en die geheel is nog ongedifferensieerd. Om= 

dat die indruk wat die kind kry alleenlik persepsueel 

is, kan hy nog nie 'n verstandelike voorstelling van 'n 

reeks maak nie. 

Met die intultiewe fase (vyfjaar en ouer) vorm die 

kind 'n intu1tiewe voorstelling van die reeks as geheel. 

Dit is 'n soort verstandelike voorstelling van die reeks 

wat die kind in staat stel om na herhaalde lukraakpogings 

'n korrekte reeks te vorm. Die resultaat is dus die ge= 

volg van probeer-fouteer, en nie van 'n denkhandeling 

nie. 

Die kind sien die probleem van reeksvorming as 'n soort 

legkaart waar hy die elemente willekeurig kies en inpas 

sonder om hulle verhoudinge met mekaar in ag te neem. 

Op die ouderdom bewys die kind dat hy reeds verder ge= 

vorder het as in die voorbegripsmatige fase omdat hy 'n 

gedifferensieerde beeld van die elemente het, wat hom in 

staat stel om hulle uiteindelik s6 in te pas dat hy hul= 

le in reekse kan kons truee'r. 



3.4.4 Omkeerbaarheid 

By alle konkrete handelinge word denkhandelinge nie 

alleen verinnerlik nie, maar dit word ook gerntegreer 

by ander handelinge om 'n stelsel van omkeerbaarheid te 

vorm. As die kind in staat is om die rigting van sy 

denke om te keer terug tot die aanvangspunt, het opera~ 

sionele denke plaasgevind en is 'n toestand van ewewig 

bereik. Vir Piaget is die eienskap van omkeerbaarheid 

'n vereiste vir operasionele denke (Piaget & Inhelder, 

1959, p. 16 en pp. 272-273). 

Die voor-operasionele kind se denke is nie tot hierdie 

stap in staat nie, omdat sy stadig bewegende denke eer= 

der sander insig reproduseer. As twee identiese dun 

glase A en AI eweveel water bevat en AI se water word in 

'n wyer glas, B, gegooi, kan hy nie insien dat die hoe= 

veelhe~d water onveranderd bly nie. Hy kan nie rede= 

neer dat as die water in glas B weer in glas A gegooi 

word die volume weer dieselfde sal wees nie, en dat wat 

glas B in lengte verloor deur sy wydte gekompenseer word 

nie (Flavell, 1963, p. 159). 

Die feit dat die voor-operasionele kind nie omkeerbaar= 

heid kan toepas nie, bewys dat sy denkhandelinge nog 

staties is. Enige logiese denkhandeling is omkeerbaar· 

in die sin dat in die denke die stappe teruggevoer kan 

word, handelinge gekanselleer kan word en die oorspronk= 

like situasie herstel kan word; In sy gedagte kan die 

individu die handeling omkeer (Mussen, et al., 1969, 

p. 306). 
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Een van die redes waarom die voor-operasionele kind nie 

kan konserveer nie, is omdat hy nie omkeerbaar kan dink 

nie. Op die vlak sien die kind transformasies as ver= 

andering van alle data tegelyk sender dat konservasie 

'n rol speel. Hierdie eienskap maak dit natuurlik on= 

moontlik om terug te keer tot die aanvangspunt (Piaget 

& Inhelder, 1970, p. 156). 

3.4.5 Konservasie 
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Piaget beskou konservasie as.'n gestadigde proses van 

ewewig. Die kind word gelei van 'n aanvanklike fase 

waarin hy aileen net op 'n oorheersende aspek van 'n. 

stimulus fokus, deur 'n tydperk van heen-en-weerbeweeg 

tussen hierdie aspek en 'n ander aspek wat met hierdie 

een kompeteer. Uiteindelik begin hy vermoed dat die 

kompeterende aspek die regte is,· en hy verkry die seker= 

heid van konservasie ten spyte van persepsuele verande= 

ringe (Wohlwill, 1971, p. 80). 

Konservasie is dus die vermoe van die kind om bewus te 

wees van die onveranderlikheid van voorwerpe ten spyte 

van vormveranderinge. Konservasie is 'n voorvereiste 

vir die ontwikkeling van logiese denke. Tensy die kind 

kan konserveer, sal hy nie in sy denkhandelinge kan vor= 

der van die voorbegripsmatige fase na die konkreet

operasionele fase nie (Lovell, et al., 1968, p. 227). 

As die beginsel van konservasie nie deur die.kind ver= 

staan word nie, kan die kind nie logies-matematies rede= 

neer nie, omdat konservasie die bekwaamheid aandui om te 

onderskei tussen die werklikheid en die voorkoms. As 



hy die beginsel egter verstaan, gee dit vir hom vertroue 

om meer op sy denke staat te maak as op sy persepsies 

(Rothenberg, 1969, p. 382). 

Die kind in die voor-operasionele fase, kan nog nie kon= 

serveer nie. As aan die vyfjarige twee identiese glase 

A en B vol water getoon word en glas A se water word in 

'n nouer, glas C, gegooi sodat die watervlak in C hoer 

is as in glas A, kan die kind nie insien dat die volume 

water dieselfde gebly het nie. Hy fokus sy aandag'op 

een aspek van die situasie byvoorbeeld die hoogte van 

die watervlak of die wydte van die glas, maar nie op 

beide nie. Sy intuisie lei hom om verkeerde gevolg= 

trekkings te maak (Rohwer, et al., 1974, p. 162). 

3.5 Opvallende tekortkominge van die voor-operasionele denke 

3.5.1 Inleiding 

Die voorskoolse kind benader verstandelike probleme ver= 

skillend van voor-voorskoolse kinders en van volwasse= 

nes. Sy metodes om probleme op te los en die maniere 

waarop hy veralgemeninge maak, is ook uniek. 

Die rede is dat die denke van die voorskoolse kind sin= 

kreties is; hy dink globaal, hy ontleed en kontrasteer 

in plaas van te sintetiseer. Hierdie sinkretisme kom 

duidelik na vore in sy transduktiewe denke: sy denke 

beweeg van die besondere tot die besondere en van die 

algemene tot die algemene; dit skyn asof hy nie induk= 

sie of deduksie toepas nie. Die rede hiervoor is skyn= 

baar die swakheid van die kind se introspeksie; die 
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onbewustheid van sy denkhandelinge. As gevolg hiervan 

is die kind nie sensitief vir teenstrydighede nie en 

staan hy ook nie krities teenoor sy eie uitsprake nie. 

Dit sluit dus die geleentheid tot logiese verklaringe 

uit. 

Die rede waarom die kind homself nie krities kan beoor= 

deel nie, kan toegeskryf word aan die skynbaar anti

sosiale en egosentriese gesindheid. Die voorskoolse 

kind neem 'n subjektiewe standpunt teenoor alles in en 

neem nie ander omstandighede of ander mense se stand= 

punte in ag nie. Dis juis hierdie egosentrisme wat die 

oorsaak is van sy sinkretiese denke. 

Met ervaring en rypheid maak die prelogiese denke lang= 

samerhand plek vir die algemeen aanvaarde logiese vorms 

(Zaporo.ehetz & Elkonin, 1971, pp. 186-196; Gard.',ner, 

1964, PP• 218-219). 

Hierdie besonder opvallende tekortkominge in die voor

operasionele kind se denke word in die volgende paragra= 

we in meer besonderhede behandel. 

3.5.2 Egosentrisme 
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Die kleuter vertoon 1n onvermoe om tussen die subjektie= 

we en objektiewe te onderskei. Hy kan hom nie in die 

rol van ander indink nie (Smart & Smart, 1967, p. 208). 

Deur die omvorming van sy persepsies en deur sy spel, 

skep hy vir hom 'n wereld volgens sy eie wense. Sy 

denke is nie buigsaam genoeg om toe te laat vir die er"' 

varing van ander nie (Lunzer & Morris, 1968, P• 240). 



As gevolg van sy egosentrisme, kan die kind nie met ver= 

skillende aspekte van 1 n saak gelyktydig werk nie. Hy 

bet nie die vermoe om sy aandag te verskuif van een as= 

pek van 'n situasie na 'n ander nie. In di~ geval van 

dialoog is hy nie in staat om beide sy siening van 'n 

saak en die van ander gelyktydig te oorweeg nie en ge= 

volglik sentreer hy net op sy eie. Baiekeer verbreek 

die kleuter reels juis omdat hy faal om beide sy eie be= 

hoeftes en die van ander in te sien (Ginsburg & Opper, 

1969, p. 115). 

Omdat die voor-operasionele denke so uiters egosentries 

is, sien hy dinge net uit sy oogpunt. As aan hom by= 

voorbeeld gevra word wat die maan doen as hy gaan stap, 

sal by antwoord dat die maan hom volg. As hy twee 

broers het en by gevra word hoeveel broers in die gesin 

is, sal sy antwoord gewoonlik "twee" wees. 

As gevolg van die eienskap kan by nie dinge aan ander 

verklaar nie. Hy kan nie dink oor sy denke nie, en. 

soek nie vir moontlike teenstellings in sy denke nie 

(Mussen, et al., 1969, p. 305). 

Egosentrisme vertoon dus die afwesigheid van beide self= 

persepsie en objektiwiteit. Om meerdere kennis te ver= 

kry, moet egosentrisme afneem. As die kind eers van 

bomself bevry word, kan hy deur die taal en deur reflek= 

tiewe denke orde in sy cbaotiese wereld skep (Piaget, 

.1971, pp. X- XI). 

Egosentrisme moenie verwar word met ego1sme nie - in die 

geval van egosentrisme handel die kind nie willekeurig 

nie, sy denke word beheer deur 1 n kognitiew.e struktuur 
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wat hom geen keuse laat as om homself as die middelpunt 

van alle dinge te sien nie (Rohwer, et al., 1975, p. 

134). 

3.5.3 Sentrering 
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Die voorskoolse kind se denke is staties. Hy fokus 

net op een eienskap van 'n voorwerp op 'n keer. Ver= 

skillende omstandighede of gebeurtenisse word nie ge= 

kombineer in 'n integrale geheel nie. Die kind vestig 

sy aandag op een aspek van die probleem en negeer ander 

aspekte (Mussen, et al., 1969, p. 305). Die rede vir 

hierdie eienskap le daarin dat hy deur sy persepsies 

gedomineer word. Hy word beinvloed deur wat hy op 'n 

gegewe oomblik sien of hoar (Sigel & Hooper, 1968, 

p. 19). Voorwerpe of ervaringe word gekategoriseer 

volgens enkele karakterestieke eienskappe, byvoorbeeld 

'n braaipan is of wyd of diep, maar het nie gelyktydig 

die eienskappe van wydte en diepte nie (Evans, 1971, 

p. 207). 

Aan die einde van die voor-operasionele fase begin die 

kind sy denke desentreer op dieselfde manier as wat die 

kind in die senso-motoriese fase sy handelinge begin 

desentreer het. Soos die nuutgeborene se handelinge 

om homself gesentreer bet, so sentreer die denke van 

die voor-operasionele kind, veral in die voorbegripsmati= 

ge fase, om homself. In sy ontwikkelingsgang moet die 

kleuter sy denke desentreer as hy kognitief wil ontwik= 

kel (Ginsburg & Opper, 1969, p. 115). 



3.5.4 Transduksie 

Die voorbegripsmatige kind se redenasie le tussen die 

deduktiewe en induktiewe metode van redenering. Die 

kind het alleen voorbegrippe en hierdie voorbegrippe 

kan hy nie veralgemeen nie: hy gaan nie van die algeme= 

ne tot die besondere soos by deduktiewe denke, of van 

die besondere tot die algemene, soos by induktiewe denke 

nie. In werklikheid is hy sonder begrippe. Sy denke 

is uitsluitlik konkreet (Mussen, et al., 1969, p. 298) 

en transduktief. Hy redeneer van voorbegrip tot voor= 

begrip; van die besondere tot die besondere. Die kind 

probeer afleidings maak sonder dat hy die nodige begripo 

pe, wat 'n kenmerk van denke is, het (Richmond, 1970, 

p. 33). 

Die kind kan nie gelyktydig met veranderlikes redeneer 

nie. Hy kan byvoorbeeld twee versamelings A en B dop= 

hou, of een groot versameling C, maar kan nie al die 

versamelinge gelyktydig in ag neem nie. Ook kan hy nie 

die logiese waarheid besef dat die geheel groter as die 

dele is nie. 

Sy rangskikkingsvermoe is ook globaal van aard: hy kan 

twee lede van 1n groep in 'n reeks vergelyk waar direkte 

volgorde bestaan, maar hy sukkel met 'n groter indeling 

van die lede van die groep (Van Rensburg, 1973, p. 173). 

Transduktiewe denke word veral gekenmerk deur twee denk= 

patrone naamlik naasmekaarstelling en sinkretisme. 

l. Naasmekaarstelling: Die kind vertoon 'n onvermoe 

om die werklike verband tussen verskillende dinge of 
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gebeurtenisse raak te sien, asook die onvermoe om 

gedeelte-geheel of ordinale verhoudinge te verstaan. 

Dele word dus sonder verwantskap naas mekaar gestel 

(Flavell, 1963, p. 160). 

Hy glo byvoorbeeld dat die rook uit die uitlaatpyp 

van 'n motor, die motor laat beweeg. Die kind re= 

deneer met behulp van dit wat hy waarneem en nie aan 

die hand van die kennis van die werkende dele nie. 

Die beweging en rook is dinamies en word naas mekaar 

gestel as oorsaak en gevolg (Van Rensburg, 1973, 

P• 174). 

2. Sinkretisme: Daar word op die geheel van die erva= 

ring gekonsentreer sonder om die geheel met die ge= 

deeltes in verband te bring. Alles word verbind 

aanmekaar of gekombineer met enigiets, eenvoudig op 

grond van dieselfde algemene lidmaatskap in 'n los 

verbonde wyse byvoorbeeld "die fiets laat die wiele 

draai" (Flavell, 1963, p. 161). 

Die kind verwar die empiriese waarheid met sy eie sub= 

jektiewe drange. Daar ontstaan verwarring met die lo= 

giese waarheid en die objektiewe bestaan van dinge met 

die self (Van Rensburg, 1973, p. 175). 

3.6 Die konkreet-operasionele fase (7-1 I jaar) 

3.6.1 Inleiding 
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In die voorbegripsmatige fase word die basis gele vir 

verinnerlikte handelinge, met ander woorde van logiese 

denke. Die kenmerkende eienskappe van die 



voorbegripsmatige denke (vgl. par. 3.3) mag dien as 'n 

oefen- en rypingsperiode vir die konkreet-operasionele 

fase (Olsen, 1970, p. 54). 

Die menslike verstand erken nie chaos nie; ·dit vereis 

'n wereld wat georganiseerd is, en inherent het die mens 

die vermoe om aan hierdie eis te voldoen. Hy moet eg= 

ter self hierdie geordende werklikheid konstrueer, In 

die voorbegripsmatige fase is die kind byvoorbeeld op 

voorwerpe aangewese om begrippe van klasse te vorm. 

Hy doen dit deur te groepeer, te benoem en aan te hou 

eksploreer. Op agtjarige ouderdom neem sy denke 'n lo= 

giese karakter aan maar die kind bly egter nog afhank= 

lik van die konkrete wereld. 

In die konkreet-operasionele fase word die kind se bou=, 

stene nie net individuele voorwerpe nie, maar klasse 

van voorwerpe en mense. Deur op die wereld te reageer, 

leer hy om te klassifiseer en reekse te vorm en die ver= 

wantskappe van persepsuele eienskappe van voorwerpe raak 

te sien. Omdat hy in die fase kan konserveer, kan hy 

ook omkeerbaarheid toepas (Case, 1973, pp. 20-25). 

Die rede waarom in hierdie ondersoek die konkreet-opera= 

sionele fase ook kortliks behandel word, is om die kon= 

tinue ontwikkeling van kognisie in die konkrete fase as 

geheel aan te bied. Op elke ouderdom ontwikkel daar 

verskillende begripp·e. In die konkreet-operasionele 

fase is die toenemende buigbaarheid van die denke op= 

merklik. 

Gesien in die lig van die teoriee wat in die vorige 

hoofstukke uiteengesit is, word van die veronderstelling 
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uitgegaan dat, as daar opsetlike bemoeienis van die kant 

van die onderwys met die kleuter gemaak word rakende sy 

kognitiewe ontwikkeling, hy wel kognitief sal ontwikkel. 

Die kleuter sal die nodige logiese strukture vorm wat 

hom sal help om in die volgende fase aktief te assimi= 

leer. 

3.6.2 Oorgang van persepsie tot denke 
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Terwyl die kind groei en sy ervaring toeneem, stoor hy 

veratandelik meer en meer inligting en konstrueer hy 

doeltreffender metodes om hierdie inligting terug te 

roep en toe te pas. In die senso-motoriese fase was 

hierdie informasie gestoor as "skemas" maar in die kon= 

kreet-operasionele fase pas die kind sy persepsies en 

handelinge, en die informasie wat hy daardeur verkry 

het, toe op wat hy waarneem en uitleef. Hierdie aan= 

passingsproses deur assimilasie en akkommodasie vorm 

'n nuwe vorm van ewewig (Frost, 1968, p. 361). Alhoe= 

wel sy begrippe op die voorbegripsmatige stadium nog 

sensories van oorsprong is, omskep hy hulle in 'n ver= 

standelike aktiwiteit (Pickard, 1971, p. 70). Die kind 

bereik 'n nuwe denkvlak waarin hy sy ervarings kan·rang= 

skik en in verband bring met 'n georganiseerde geheel. 

Piaget noem hierdie denke konkreet, omdat die verstande= 

like eksperimentering nog gebaseer is op persepsie. Op 

hierdie ouderdom kan die kind alleen verstandelike be= 

werkings doen as dit konkreet-gebonde is (Maier, 1969, 

p. 136). 

Konkrete operasies baken dus die begin van 'n nuwe fase 

van operasionele intelligensie af. Die kind is in 



Staat om weg te breek van sy persepsie-gebondenheid en 

ontwikkel die vermoe om praktiese probleme en konkrete 

situasies volgens logiese denke op te los (Mussen, et 

al., 1969, p. 291). 

Die denkstrukture word meer outonoom. Hulle ontwikkel 

denkhandelinge om aan te pas by die steeds groter wor= 

dende wereld om hulle. Hulle verkry 'n "mobiele ewe= 

wigtigheid", met ander woorde hulle verkeer in 'n steeds 

veranderende toestand, "in a system of balanced, inter= 

changes; alterations which are continually compensated 

by others" (Hunt, 1961, p. 200). Daar is 'n voortdu= 

rende wisselwerking tussen die kind en sy omgewing as 

gevolg van die veranderende prosesse van akkommodasie 

en assimilasie (Hunt, 1961, p. 200). 

Die toenemende "mobiliteit" van denke word bespeur in 

die kind se handelinge; in sy vermoe om te klassifisee~ 

te orden, in die bewerking van getalle, sy taalgebruik, 

sy sosiale verhoudinge en selfbegrip. Hy neig egter om 

steeds aan die konkrete te dink in plaas van abstrak te 

redeneer (Smart & Smart, 1967, p. 344; Hunt, 1961, p. 

281). 

3.6.3 Eienskappe van die konkreet-operasionele denke 

3.6.3.1 Denkhandelinge 

In die fase word die kind in staat om denkhandelinge 

uit te voer. Die denkhandeling word gekenmerk deur 

'n handeling wat kan terugkeer tot sy beginpunt en wat 

gel.ntegreer kan word by ander handelinge wat ook die 
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eienskap van omkeerbaarheid het. Hierdie handelinge 

staan bekend as verinnerlikte handelinge. 

Deur denkhandelinge word gegewens in verband met die 

werklikheid verstandelik verwerk sodat dit georgani= 

seerd en selektief gebruik kan word in die oplossing 

van probleme. Dit is onderhewig aan gedurige verbe= 

teringe en veranderinge. Denkhandelinge tree in wer= 

king as daar 'n toestand van onewewig voorkom; met 

ander woorde as daar probleme, leemtes of teenstrydig= 

hede in sy denke plaasvind. Die operasionele oplos= 

sing bestaan daaruit om die ewewig te herstel (Piaget 

& Inhelder, 1970, pp. 201-202 en pp. 272-273). 

Aan die begin van die konkreet-operasionele fase begin 

die kind skemas te herrangskik in 'n meer ingewikkelde 

handeling as hy gekonfronteer word met probleme. 

Langsaam ontwikkel logies-matematiese kennis deur die 

voorwerpe te hanteer. Deur die bantering verkry hy 

meer kennis van die voorwerp as net die fisiese eien= 

skappe. Hy ontwikkel dus geleidelik van persepsie 

tot denke. Persepsie berei die kind voor om begrippe 

te vorm. Die persepsuele kennis en die denkhande= 

linge lei tot logies-matematiese denke soos klassifi= 

sering, die vorming van reekse en omkeerbaarheid. 

Sonder hierdie soort denke sal die individu nooit in 

staat wees om iets verstandeliks te assimileer nie 

(Piaget, 1972, pp. 50-58). 

3.6.3.2 Klassifikasie 
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Die kind in die konkreet-operasionele fase ontwikkel 

die vermoe om voorstellings, wat onderling verband 



met mekaar het, te groepeer. Die voorstellings word 

gekombineer om nuwe voorstellings te vorm, maar hier= 

die nuutverworwe eienskap van die denke word egter be= 

perk tot sy persepsuele omgewing (Richmond, 1970, pp. 

43-47). 

Op hierdie stadium gebruik die kind meer as een krite= 

rium waarvolgens hy klassifiseer. Hy is in staat om 

oor sowel die gedeeltes as die geheel te dink en om 

meervoudige klassifikasies te maak (Evans, 1971, p. 

208). Waar die kind aanvanklik op sy persepsuele 

kennis en ervaringe moes staat maak om te klassifiseer, 

doen hy dit geleidelik al meer en meer op die basis 

van abstrakte idees (Smart & Smart, 1967, p. 346). 

3.6.3.3 Reeksvorming 

Op ouderdom ses-tot-sewejaar ontwikkel die kind 'n 

operasionele begrip van 'n reeks. Die handeling om 

'n reeks te vorm, het vanaf die voorbegripsmatige fase 

langsamerhand verinnerlik om uiteindelik die eienskap 

van logiese denkhandelinge te vertoon. As die kind 

se ordeningsaktiwiteite eers verinnerlik het om denk= 

handelinge te vorm, kan nuwe koordinasies of samestel= 

lings gemaak word wat onmoontlik is gedurende die 

voor-operasionele fase. Kinders kan in hulle denke 

A < B en B < C saamvat om tot die verhouding A < C te 

kom sonder om A en C met mekaar te vergelyk (Elkind, 

1968, pp. 56-74). In die konkreet-operasionele fase 

kan die kind kontroleer of die reeksvorming korrek is 

deur die proses van omkeerbaarheid toe te pas. Hy 

kan gelyktydig die reeks in twee rigtings orden, 
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byvoorbeeld A > B > C > D > E of E < D < C < B < A 

(Piaget & Inhelder; 1969, p. 171), 

3.6.3.4 Konservasie 

Die kind in die konkreet-operasionele fase is ingestel 

op veranderinge. By konservasie konsentreer hy op 

hierdie veranderinge. Hy vorm min of meer korrekte 

beelde van die veranderinge wat plaasgevind het, ter~ 

wyl die voorbegripsmatige kind konsentreer op die sta= 

tiese toestande van .'n situasie (Ginsburg & Opper, 

1969, p. 167). Verskillende konservasies verskyn nie 

gelyktydig nie, maar in die volgende volgorde naamlik 

massa, gewig, volume (Smart & Smart, 1967, p. 347). 

3~6.4 Die vorming van verskillende begrippe 

3.6.4.1 Die begrip van massa, gewig en volume 

66 

Voordat die kind operasioneel kan dink, het by indruk= 

ke van massa, gewig en volume verkry deur persepsuele 

waarneming, maar by kon dit nie konserveer nie, Kon= 

servering van massa, gewig en volume geskied respek= 

tiewelik op ouderdomme sewe-, nege- en twaalfjaar, 

Hierdie reeks het, volgens Piaget 'n logiese implika= 

sie naamlik konservasie van gewig sluit konservasie 

van massa in, en konservasie van volume sluit beide 

konservasie van massa en volume in (Uzgiris, 1968, 

pp. 40-41). 

Aanvanklik is kinders se begrip van kwantiteit onge= 

differensieerd. Hulle het nie besliste begrippe van 



massa, gewig en volume nie. Uit die ongedifferen= 

sieerde geheel is die k~·rantitatiewe begrip van massa 

die eerste wat geskei word. Dit geskied wanneer die 

kind in staat is om te getuig van die onveranderlik~ 

heid van massa ten spyte van vervorming: as aan hom 

twee identiese kleiballe gegee word en een van hulle 

se vorm word verander deur dit byvoorbeeld in 'n klei= 

wors te rol, sal die konkreet-operasionele kind getuig 

dat die hoeveelheid behoue bly ten spyte van die vorm= 

verandering. Hy het 'n rasionele keuse gemaak, nie 

gebaseer op persepsie nie, maar omdat hy bewus daarvan· 

is dat loutere verandering van voorko~s nie die hoe= 

veelheid massa verander het nie. In der waarheid het 

die kind die begrip "massa" gekonserveer. 

Later verdeel die begrippe van gewig en volume in twee 

rasionele begrippe. Die ontwikkelingslyn waarvolgens 

die begrippe naamlik massa, gewig en volume verkry 

word, word deur Piaget omskryf as horisontale struk= 

tuurverskuiwing. Dit kan soos volg verklaar word: 

'n Kognitiewe struktuur kan op 'n sekere tydstip en 

denkvlak suksesvol toegepas word op taak X, maar nie 

op taak Y nie. 'n Tyd (byvoorbeeld 'n jaar) later 

word taak X opgelos omdat kognitiewe denkhandelinge om 

taak X op te los, nou ingespan word vir die oplossing 

van taak Y. As die kind dus 'n begrip van die kon= 

servasie van massa verkry, bekom hy die kognitiewe 

denkhandelinge wat hy mettertyd inspan om die konser= 

vasie van gewig te verkry, en uiteindelik volume 

(Elkind, 1968, p. 8). 
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3.6.4.2 Die begrip van ruimte 
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Aanvanklik het die kind net 'n primitiewe begrip van 

nabyheid en begrensdheid. 'n Kind mag byvoorbeeld 

.onderskei tussen 'n vierkant en 'n sirkelt maar dit 

betaken nog nie dat hy die verskil kan konseptualiseer 

nie - die onderskeid is alleen gemaak deur persepsuele 

waarneming. Om die ruimtelike eienskappe te verstaan 

in plaas van die ooreenkomstes en verskille tussen 

ruimtelike waarneembare voorwerpe, vereis feitelike 

kennis wat eers in die konkreet-operasionele fase ver= 

skyn (Dodwell, 196gt pp. 119-120). 

Die orde waarl~·kinders begrippe van ruimte konstrueer, 

v~lg 'n onveranderlike reeks: 

(i) Topologiese begrippe waardeur die kind net die 

ruimtelike verhouding van 1 n enkele voorwerp kan 

vasstel (konservasie van nabyhede). 

(ii) Projektiewe begrippe. Voorwerpe word nie ge= 

isoleerd gesien nie, maar as koordinasie van 

voorwerpe in die ruimte. 'n Begrip van perspek= 

tief word tegelykertyd ontwikkel. 

(iii) Euklidiese begrippe. · Dit betrek operasionele 

strukture soos konservasie van lengte, oppervlak= 

te, volume, asook 'n idee van horisontaal en 

vertikaal (Piaget en Inhelder, ,)969, pp. 180-

182; Piaget, 1971, p. xi). 

1n Kind-moet eers 'n begrip van ruimte ontwikkel voor= 

dat hy· kan oorgaan tot die meting van daardie ruimte, 

en die verkryging van hierdie begrip hang saam met die 

groei van logiese denke (Dodwell, 1968, p. 116). 



Ten spyte van die feit dat kinders daagliks mure, 

vloere, straatoorgange en geboue sien, bou die kind 

maar stadig aan die Euklidiese idees. Op vierjarige 

ouderdom bestaan daar byvoorbeeld geen ken~is van 

vlakke nie - die kennis word eers op ouderdom sewe

tot negejaar verwerf (Lovell, et al., 1968, pp. 237-

238). 

3.6.4.3 Die begrip van tyd 

Die begrip van tyd bestaan nie vooraf in die denke 
"'· . . 

nie. Dit word soos,die ander begrippe stadig deur 

die kind ontwikkel. In_p.a,nvulling tot persepsuele 

tyd en intultiewe voor-operasionele tyd is daar tempo= 

rale denkbandelinge: daar i.s eerstens denkhandelinge 

wat gebeurtenisse orden soos hulle op mekaar volg. 

Dit word gevolg deur 'n tydspan tussen twee gebeurte= 

nisse te bepaal, asook om gebeurtenisse binne hierdie 

tydsverloop in te pas. Uiteindelik word 'n tydspe= 

riode gekies waarvolgens tyd gemeet word. Hierdie 

denkhandelinge ontwikkel spontaan by die kind (Piaget 

& Inhelder, 1969, pp. 183-184). 

Piaget stel die bereiking van 'n tydswete op sewe-agt= 

jarige ouderdom. Die verloop van gebeurtenisse, die 

bepaling van ouderdom ensovoorts kan eers verstaan 

word wanneer 'n begrip van tyd ontwikkel het. 

Dit skyn asof die vyfjarige tyd en ruimte verwar, Op 

hierdie ouderdom kan kinders nie 'n algemene eenvormi= 

ge, aaneengeskakelde tyd bedink nie. Voordat denke 

genoegsaam gesistematiseer is, is die begrippe van 'n 
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tydsorde, gelyktydigheid en duurte buite die kind se 

bereik (Lovelli et al., 1968, pp. 238-240). 

Met die ontwikkeling van 'n tydswete ontstaan daar 

mettertyd 'n begrip van tydsorde en van tussenposes 

tussen gebeurtenisse. Uiteindelik kry die kind ook 

'n idee van gelyktydigheid, van die meting van tyd 

deur die gebruik van tydseenhede en uiteindelik, wat 

Piaget noem, 'n "beleefde tyd" wat 'n begrip van ou= 

derdom en subjektiewe tyd impliseer (Flavell, 1963, 

P• 318). 

3.6.4.4 Die begrip van getal 
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By klassifikasie en reeksvorming kan die kind dadelik 

die elemente orden en klassifiseer, terwyl by die be= 

grip van getalle, beide die klasse en die reekse met 

mekaar geintegreer word. 

Die ontwikkeling van die getalbegrip kan maklik in 

fases onderverdeel word: op vierjarige ouderdom het 

kinders gewoonlik net 'n globale indruk van die klas, 

getal. By volwassenes vind 'n gelyktydige ordening 

en klassifisering van elemente plaas as daar getel 

word, maar by die vierjarige is om te tel net 'n na= 

bootsing van die volwassene se gedrag. In werklik= 

heid koordineer hulle nie klas en reeks nie. 

Op vyfjarige ouderdom het die kind 'n intu1tiewe voor= 

stelling van getal. Op hierdie ouderdom kan hy nie 

differensieer tussen verskille en gelyksoortigheid 

nie. Elemente kan nie gelyktydig deur hom geklassi= 

fiseer en in reekse gevorm word nie. 



As die kind die konkreet-operasionele fase bereik 

(6-7 jaar) het hy 'n operasionele begrip van 1n geor= 

dende klas ontwikkel. Deur klassifisering en reeks= 

vorming bewys hy dat hy die vlak van die logika bereik 

het. Dit word vir die kind moontlik om beide klassi= 

fikasie en reeksvorming gelyktydig uit te voer, terwyl 

dit fn die intu1tiewe fase net na mekaar kan gebeur. 

Deur te tel, koordineer die kind klassifisering en 

reeksvorming in numeriese volgorde. By telling word 

beide persepsuele ooreenkomste en persepsuele verskil= 

le verontagsaam en die elemente word gelyktydig een= 

ders gemaak sodat dit getel kan word, maar ook ver= 

skillend in die opsig dat elke element 'n besondere 

plek het in die telleer. Om te tel, omvorm dus elke 

element in 'n eenheid. Daar is 1n onlosmaaklike 

verband tussen konsepsuele en numeriese bekwaamheid, 

en beide bekwaamhede ontwikkel wanneer klassifikasie 

en ordening in die denke ontwikkel het as denkhande= 

linge (Elkind, 1968, pp. 56-74). 

Aan die. einde van die konkreet-operasionele fase be= 

skou die kind die konservasie van getalle as vanself= 

sprekend en hoef hy nie die proses van omkeerbaarheid 

toe te pas om dit te bewys nie. Konservasie het vir 

die kind 'n logiese noodsaaklikheid geword. Die feit 

bewys dat hy die onderliggende strukture van denkhan= 

delinge verwerf het - denkstrukture wat altyd interaf= 

hanklik van mekaar is en wat altyd gesamentlik in die 

denkproses fungeer (Ginsburg & Opper, 1969, p. 152). 
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3.7 Samevatting 

.12 

In sy ontdekkingsreis deur die wereld word die kleuter fi= 

sies, sosiaal en emosioneel uitgedaag. Gedurende hierdie 

tydsfase ontwikkel sy persoon van 'n hulpbehoewende peu= 

ter tot iemand met 'n doelmatige lewenspatroon en iemand 

wat fisies so ontwikkel het dat hy sy motoriese bewegings 

kan beheer. Emosioneel raak hy meer stabiel en word min= 

der afhanklik van ouerlike steungewing soos in die senso-

motoriese fase. As gevolg van sy kontak met die 

wyer-ktingende wereld word hy sosiaal meer aanpasbaar en 

sy egosentrisme neem aanmerklik af. 

In die kleuterfase vertoon die kleuter se denke kenmerken= 

de eie~skappe. Hy ontwikkel die vermoe om sy denke in 

taal uit te druk en deur nabootsing en simboliese spel 

brei hy sy kenniswereld uit. In die fase ontwikkel sy 

taal ook van egosentriese spraak tot 'n kommunikasiemidde~ 

en nog later word sy taal verinnig tot 'n instrument van 

denke. 

Die kleuter se vermoe om te klassifiseer, ontwikkel baie 

langsaam omdat sy denke net soos by reeksvorming deur sy 

persepsies gedomineer word. Eers aan die einde van die 

voorbegripsmatige fase verkry die kind 'n gedifferensieer= 

de beeld van voorwerpe en kan hy logies-matematiese denk= 

handelinge met konkrete voorwerpe begin uitvoer. Dit ge= 

skied egter nog baie intuitief. Omdat sy denkhandelinge 

nog staties is, kan hy nie omkeerbaarheid toepas nie en hy 

kan ook nie konserveer nie. Probleme word lukraak opge= 

los omdat sy intuisie hom soms lei om verkeerde gevolg= 

trekkings te maak • 



In sy denke word die kleuter nog gekortwiek deur sy ego= 

sentrisme, want hierdeur kan hy nie met verskillende as= 

pekte van 'n saak gelyktydig werk nie; die feit dat hy 

net op een eienskap van 'n voorwerp sentreer, en dat hy in 

teenstelling met die volwassene transduktief in plaas van 

of deduktief of induktief dink, belemmer ook sy denke. 

Die kind in die konkreet-operasionele fase daarenteen se 

denkstrukture is meer outonoom. Hy ontwikkel denkhande= 

linge om aan te pas by sy groter wordende wereld: hy kan 

omkeerbaarheid toepas; hy kan konserveer en ondervind dus 

nie probleme met klassifikasie en reeksvorming nie. In 

die fase ontwikkel hy ook begrippe van massa, gewig en 

volume, ruimte, tyd en getal. 
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