
HOOFSTUK6 

IIESTUURSTRATEGIEC VIR DIE SKOOLHOOF VIR DIE HANTERING 

VAl'! DIE ONDERWYSERES MET illTBRANDING 

6.1 INLEIDING 

In hierdie boofstuk word die teoretiese kennis oor uitbranding by onderwyseresse 

en die empiriese gegewens wat tydens die navorsing bekom is, geintegreer tot be

stuurstrategiee wat deur die skool.hoof aangewend kan word vir die bantering van 

uitbranding by onderwyseresse_ 

Deur middel van die imegrering van bestaande kennis oor die aard van ultbranding 

met die oorsake en die bantering daarvan, sal rigJyne aan die hoof voorsien word 

wat as stralegiee aangewend kan word om uitbranding by onderwyseresse te han

teer en om die oorsake van uitbranding in die skool die hoof te bled. 'n Strategie 

vir die hamcring van uitbranding kan soos volg voorgestel word (sien Figuur 6.1): 

l'ignur 6,1: 'n Strategic vir die bantering van uitbranding 

In hierdie hoofstuk word daar vera! gekonsentreer op s!.rategiee vir die voorkoming 

van uitbranding by onderwyscresse (Fase I), alhoewel die toepassing van bierdie 

strategice ook 'n waardevoHe hulpmiddel is om onderwyseresse wat reeds aan uit~ 

branding ly op die pad na herstel te plaas _ Die rede waarom hierdie srralegiee 

hoofklem kry, is dar hoofde in die navorsingsvraclysre uitgewys het dar bulle nie 

opgelm is, en dus nle oor die vennoe beskik rtie 1 om onderwyseresse wat reeds aan 

uirbranding ly terapeuties te begeleL 
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6.2 OMSKRYWING VAN TERMINOLOGIE 

Die betekenis van die volgende tenne, soos van toepassing in hierdie hoofstuk, sal 

kortliks uitgelig word: 

* srrategie~ 

• takliek; 

* aksieplan; 

* tegniek. 

6.2.1 Strategic 

'n S<rategie word beskou as die pad wat 'n organisasie (byvoorbeeld 'n skool) kies 

om hom van punt A (waar die organisasie hom tans bevind) na punt B (waar dir 

graag in die toekoms wil wees) te verskuif (Digman, !990:6). Volgens DeBruyn 

(!994:3) is 'n strategie die toewysing van hulpbronne, in 'n spesifieke plan en uit

gedruk as 'n mededingende voordeel, om voora!hepaalde doels!ellings en doelwitte 

te bereik. Boone (1985:142) beskryf 'n strategic as 'n noukeurig-ontwerple plan 

of skema van aktlwiteite om 'n makro·doelwit en gepaardgaande mikro~doelwiue 

te bereik. Hierdie akliwiteite is gesamentlik gerig op gedragsverandering of nuwe 

gedragspatrone by 'n groep mense, of op die verandering van 'n sisteem. 

Die ontwikkeling en toepassing van srrategiee vereis die volgende stappe (Boone, 

1985:3; Kroon, 1991:182): 

ldentifisering en ontleding van die behoeftes wat daar vir die strategiee be

staan, 

* Bepiafl.ning en ontwlkkeling van strategiee wat versoenbaar is met die behoef* 

tes. 

* hnplementering van die strategiee. 

• Evaluering van die resultate van die srraregiee, 
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Vir die doel van hierdie srudie beteken strategic dus sorgvuldige beplanning en toe

passing van spesifieke aksieplanne in die skoal deur die IOpbestuur en ander kun

diges, gemik op gedragsverandering by onderwyseresse wat hulle in staat sal stel 

om uitbranding te voorkom of daarvan te hersteL 

6,2.2 Taktiek/aksieplan 

Taktiek is kleiner elemente of bewegings waaaruit 'n strategie opgebou is (CaUrz, 

1981: 17). Taktiek kan dus bcskou word as die aksieplan of oordeelkundige optre

de deur 'n bepaalde persoon tydens die bantering van uitbranding by onderwyse

resse. Dit is die hanteringsproses self. 

Taktiel< word gesien as spesifieke hanteringstrategiee met die doe! om aan die be

hoeftes van die onderwyseres le voldoen. Volgens Boone (1985:147) verloop die 

proses vir die antwerp van 'n aksieplan (taktiek) soos volg {vergelyk Figuur 6.2): 

I Behoefte of 
I probJeern 

Stel van 
doelwille 

Spesifieke 
aksiestappe 

Nguur 6.2: Proses in die antwerp van 'n aksieplan 

6'.2.3 Teguiek 

Evaluering 

'n Tegniek word deur Calilz (19Sl: 18) gedefinieer as 'n besondere kognilief-affek· 

tief-psigomotoriese handeUng wal dcur 'n persoon in die korlste tyd, met dre mini

mum inset en maksimum effek ten opsigte van doelbereiking uitgevoer word. Spe

sifieke tegnieke (melodes} moel deur die skoollioof 10egepas wmd by 'n strategic 

waann vakkundigheid, vakkennis, vaardigheid en bedrewenheid vereis word vir 

die hantering van uitbranding. 
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6.2.4 Gevolglrekklng 

Na aanleiding van voorafgaande bespreking sal daar voorlaan van die volgende 

terme gebruik gemaak word: 

* 
* Aksieplan (sluit in taktiek en tegniek). 

6.3 RlGLYNE VIR DlE HOOF VIR DIE HANTERING VAN DIE ON

DERWYSERES MET UITBRANDING 

6.3.1 lnleiding 

Die doel van hierdie hoofstuk is om riglyne daar te stet vir die ontwikkeling van 

'n model vir die hamering van uitbranding by onderwyseresse. Uit die inligtig wat 

versame! is in Hoofstukke 2 tot 5 is 'n aantal gevolgtrekkings gernaak waarvolgens 

'n model vir die hantering van uitbranding by onderwyseresse ontwikkel is. Die 

betekems van die begrip model sal vervolgens kortliks bespreek word. 

6.3.2 Wat is 'n model? 

Volgens Meseon !:Lil]. (1981:499) rs 'n model 'n voorstelling van 'n voorwerp, 

stelsel of idee u> ·n vorm anders as die voorwerp self. ModeHe kan as hulpkon

struksics beskou word wat behulpsaam kan wees by navorsing deurdat dit daartoe 

bydra om verskynsels wat dikwels kompleks van aard is, sigbaar en verst.aanbaar 

te mallk deur dit tot die wesenlike samehang te reduseer (Marais, !983; l 0). Mou

ton en Marais (1989: 141) verdutdehk dat 'n model slegs rn bree trekke ooreenstem 

met die verskynsel waarvan dit die model is. Sekere eienskappe van die verskyn· 

sei word buite rekening 

lC. 

terwyl klem gel<! word op die ooglopendste aspek-
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Vol gens Mouton en Marais (1989: 141) her die meeste modelte in die geestesweten

skappe die karakrer van 'n voorloper tor 'n teorie. Modelle het die volgende ken

merke: 

• 

• 

• 

ModeHe identifiseer sentrale probleme of vrae oor die verskynsel war nage

speur moet word. 

Die domein wat bestudeer word, word deur modeUe beperk, ge'isoleer, vereen, 

voudig en gesistematiseer, 

Modelle voorsien 'n nuwe Laalspel of diskoers waarbilme die versk-ynsel be

spreek kan word. 

Modelle voorsien verklaringsketse en die middele waardeur voorspellings ge

maak kan word. 

Die model wat hier bespreek gaan word, is konseptueel, wat 'n voorstelllng van 

die werkHkheid verteenwoordig en wat 'n aanduiding gee van hoe dle hamering 

van uitbranding behoort te verloop, sonder dat daar in detail verval word. 

6.3,3 Die holistiese model 

Die holistiesc model wat hier volg is 'n eenheid wat uil verskeie onderdele saam~ 

gesrel is met die gesamentlike klem op die hanrering van uitbranding by onderwy

seresse, 

In h!erdle model word die onderwyseres en die skool as geintegreerde gehee! ge

slen, Aspekte soos verkry uit die literatuur, meetinstrumente en empiriese studie 

wat gedoen is, word ge'integreer om te dien as riglyne vir die hantering van uit

branding by onderwyseresse> Dit is 'n konseptuele model wat bestaan uit 'n gra

fiese voorstelling (vergelyk Figuur 6.3), ondersteun deur 'n verbale beskrywing. 

Spesifieke strategiee wat in die skool toegepas kan word; word bespreek. 
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I 
I Bdw:rliggaam I J I 

Ouers 
' 

I 

I 
' 

Sm.l!egiee gcrulk op I 
prole.<::<ionele OQrsake 

I 
Strategie 1: Profes· 
!rionele ontwikkc.l\.ng 
Strategie 2: Erken-
ning 
Str;otegie 3: OrO<lp· 
akriwitelle 
Groep 4: Onder~ 
s;eunende skoo!· 
kllmaa! 

Hoof: lullgting 
aan rolspelers 

' 

I 
Topbesmur Personeel 

I 
I 

Algcmeoe s;nuegie, mis-
sle en doe!wiue 

I 
I 

Strll!eg:iei! gernil op 
petsoonlikheiQ9X>rsake 

Verwerwing van 
intra-penoonlike 

vaardigheJc 

I 
Strategic: Tocrus;iog 
met iuu:aptrsOonlike 
VUtdlgl:!ede 

I 

,----
Verv.tering van 
imerpersoonlike 

vaardight:de 

I 
Smnegle: Bevorde
riag van lot<:rper
soonllke verbou" 
dioge 

I Leer!inge I 

Stratet;iee geu:uk op 
dunografiese ea 

omgcwlngsocrsake 

I 
Smueg!e 1: Onder· 
steurti:ng dcur ouers 
en gerueeusk.ap 
S!tategic 2; Skep 
van fasili!eitc 

Figuur 6.3: 'n Hnllsties·ge!ntegreerde strategic vir die bantering van uitbran· 
ding by nnderwyseresse 
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Die riglyne in die model maak onder andere voorsiening vir die eerste tien hante

ringstrategiee in die rangorde (vergeiyk tabel5.l2), soos vasgestel deur skoolhoof

de tydens die empiriese srudie. 

Die model vereis dat die hoof, tydens die uitvoer van syfhaar bestuursfunksies in 

dte skoal, die faktore wat tot uitbranding bydra, naamlik professionele oorsake, 

persoonlikheidsoorsake en demografiese oorsake, te aile rye in gedagte sal hou 

(vergelyk 2. 7 tot 2.9). Die riglyne wat volg is hoofsaaklik op die voorkommg van 

uitbranding gerig, 

Die riglyne jn die model maak ook voorsiening vir die bantering van onderwyse~ 

resse waar daar 'n beduidende verband bestaan russen uitbranding en die verander

iikes ervaring, huist.aal, medium van onderrig en die gebied waar die skool gelet 

is, soos bevind tydens die empiriese Sllldie (vergelyk 5.4.2). 

6,3.4 Inligting aan rolspelers 

Dit is belangrik dar hoofde aile rolspelers in die skool sat inlig oor die noodsaak· 

likheid daarvan dat daar voorkomend opgetree moet word ten opsigte van die ocr

sake van uitbranding by onderwyseresse, so wei as van die teit dat onderwyseresse, 

wat reeds aan uitbranding ly, daadwerklik en korrek hanteer moet word (vergelyk 

Figuur 6.4}. 
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I 

erlig-Behe 
gaam 

i Oue 
I 

rs 

T 

I Hoof: lnlig-
: ting aan roJ-
; spelers 
I (vgl. 6.3.2) 

I 
I 

Figuur 6.4: Inligting aan rolspelers 

I -
! Personeel 

• 
Leer] 

I • 

Aldie rolspcJers moet ingelig word ten opsigte van die oorsake en gevolge van ult

branding en die noodsaaklikheid daarvan om hulle samewerking tydens die imple

mentering van bestuurstrategtee vir die hantering van uitbranding jn die skoo~ te 

gee. 

Die roispeiers wat tydens die toepassing van die bestuurstrategiee vir die hantering 

van uilbranding berrokke moet wees, en van wle se samewerking die hoof afhank

lik is, is die volgende: 

* 

* 
• 

Die beheerliggaam en die ouers van die skool (vergelyk 3.4.5.4). 

Die topbestuur (hoof, adjunkhoofde, departementshoofde) (vergelyk 3.4.4.3). 

Die personeel (vergelyk 3.4.4.1). 

Die leerlinge (vergelyk 3.4.4.2) . 

AI hierdie rolspelers moet betrek word by die formnlering van 'n algemene oor

koepeiende strategie met betrekking tot die hantering van die onderwyseres wat aan 

uttbranding ly. 
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6.4 ALGEMENE STRATEGIE 

Die algemene straregie word soos voig geformuleer: 

Die toepassing van banleringslrategiee in die skool om onderwyseresse te be

skerm teen ultbranding deur middel van pro-aktiewe bestnursoptrede teen die 

oorsake van uilbranding (vergelyk 3.4; 3.4.1.2; 3.4.1.3; 3.4.1.6) en om in die 

proses ook onderwyseresse, wat reeds rum uitbranding ty, te ondersteun op die 

pad na berstel (vergelyk 3.4.1.1; 3.4.2; 5.5.2). 

Die a[gemene strategic: van dJe skoollioofvir die hantering van uirbranding by on

derwyseresse in die skoal moet die totaie kuttuur van die skool (waardes, oortui~ 

gings, nonne, mites, rituele, simbole, strukture) asook die verbimenis en verhou

ding van die skool met die wyer gemeenskap waarvan die skool dee! vonn, insluit 

(vergelyk 3.4.1.6; 3.4.5,4), Die algemene strategic sal gestalre gegee word deur 

die ideale en aspirasie!l van die skoolhoof met betrekking tot onderwyseresse en 

die omstandighede waarin hu!Je moet werk. So 'n a1gemene strategie sal die rig

tiog aandui waarin die betrokkenes by die hameringstrategiee oor die lang tennyn 

.strewe, naamlik gelukkige, gemmiveerde en goedpresterende onderwyseresse in 

die skooL 

6,5 VOORKOMINGS'fRATI!GIEe 

Die voorkomingsrrategiee word toegepas om die hoof oorsake van uitbranding by 

ondelW)!seresse te hanteer (vergelyk Figuur 6,5), naamlik professionele oorsake 

(vergelyk 2.7), persoonlikbeidsoorsake (vergelyk 2.8) en dernograt1ese oorsake 

(vergelyk 2.9), 
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j uitbranding (vgL 
6.3.3) 

• 

I I 
Strategiee gernik op Strategtee gernik op [s,;ategiee gernik op I 
professionele oor" persoonlikheidsoorsa, I demografiese en om-
sake (vgL 6.3.4.1) ke (vgL 6.3.4.2) i gewingsoorsake I 

: (vgL 6.3.4.3) 

Figuur 6.5: Hoofstrategiel' vir die hanlering van uitbranding by onderwyse
rcsse 

6.5.1 Strategiel' vir die bantering van professionele oorsake van uitbranding 

by ondcrwyseresse 

Vier strategiee kan aangewend word vir die hamering van professionele oorsake 

van uitbranding, naamlik (vergelyk Figuur 6.6)• 

• Strategiee gernik op 
: profcssione!e oorsake 

I 
I I 

Str~tegi~ l: O<r"M;,, ?· Siutegie 3• St(gtegi~ 4: 
Professionele Groepaktiwi- Ondersteu-
ontwikkeling (vgl. teite (vgL nende 
(vgL 6.3.4.1 6.3.4.1.3) skoolkli-
6.3ALI) maat (vgL 

6.3AL4) 

Fignur 6.6: Strategiee gernik op profcssionele oorsake van uitbranding 

~ professionele omwikkeling van die onderwyseres; 

* erkenning vir die werk wat sy doen; 
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* ondersreunende groepaktlwiteite; 

* die vestiging en instandhouding van 'n ondersteunende skoolklimaal. 

6.5.Ll Strategic 1: Professlonele ontwlkkeling van die onderwyseres 

Oorsake 

Profcssionele oorsake van uitbranding wat met behuip van hierdie strategic hanteer 

kan word is die voigende; 

* Werkoorlading (vergelyk 2.7.3; 3.4.5.1; 3A.5.3). 

* Rolkonflik (vergelyk 2.7.1; 2.7.13; 

• Rolonsekerheid (vergelyk 2.7.2; 5.4.3). 

* 

* 

Gebrek aan besluitnemingsmag (vergelyk 2.5.3; 2.75; 2.7.15; 3.4.3.4; 

5.5.2.5). 

Burokrasie (vergelyk 2.7.9; 2.7.14; 3.3.3). 

* Bestuursonsensitiwiteit (vergelyk 2.7.9; 5.5.2.9). 

Hanteringstrategie 

Beplaruting en beoefening van aktlwitehe vir die professionele ontwikkeling van 

die onden.vyseres (3.4.3.6; 5.5.2.10). 

Aksiestappe 

* Die aanwending van die kundigheld en ervaring van mense in die skool en ge~ 

meenskap om ondcrwyseresse professioneel te ontwik.kel en toe te rus vir hul1e 

taak (vorgelyk 3.4.3.6; 5.5.2. 10). 

* Besprek.ing en gesarnentHke besluitnerning tydens topbesruur- en personeelver

gaderings ten opsigte van (vergelyk 3.4.3.3; 5.5.2.5). 

II Duide!ike werkbeskrywings van personeeL 

II Afwisseling van phgsoa<e en betrokkenheid by onderrigprogramme. 
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# Eweredige werkverdeling. 

* Idemiflsering van uitdagende, realistiese doe)witte vir e1ke kwanaal deur die 

ropbestuur en personeel (vergelyk 3.4.3.3). 

• 

GesarnenUike besluitneming deur die topbesruur en personeel met betrekking 

tot vakleidjng aan en sinvolle kontrole oor die werk van personee! ( vergelyk 

5.5 2.10). 

Beklemtoning van die veramwoordelikheid van die lede van die wpbestuur om 

as professionele rolmodelle in die skoal op re tree (vergelyk 5.5.2.2). 

'*" Bevordering van medebesluirneming deur onderwyseresse in die skoal deur 

middel van 'n demokratiese bestuurstyl (vergelyk 3.4.3.4; 5.5.2.3). 

* 

• 

Persoonlike en groepsonderhoude deur die hoof om onderwyseresse moreel te 

versterk deur hulie byte staan met identifiserlng van nuwe pdoriteite vir huHe 

werk, beplanning van hulle werk, die stel van realistiese verwagtinge, onder

steuning met berrekklng tot moeilik aanvaarbare veranderinge in die onderwys 

en geescelike Ieiding (vergelyk 3.4.4.3; 5.5.2.10) . 

Hersiening van die programme in die skool en beperking waar moontlik (ver

gelyk 3.3.3; 5.4.3). 

* Propagering van professionele optrede deur alte personeel te aile 1ye (vergelyk 

3.4.6.2; 5.5 .2.2). 

• 

* 

Beperking van rompslomp en "papierboerdery" (vergelyk 2.7.14; 3.3.3; 

3.4.3.4). 

Aanwysing van mentors vir onervare onderwyseresse en begirmeronderwyse

resse (vergelyk 2.5.5; 3.4.6.2; 5.5.2.2). 

6.5.1.2 Strategic 2; Erkenning 

Oorsake 

Een van die redes vir die afname in die werksprestasie en ongemot!veerdheid van 

onderwyseresse. wat beide simptome van uitbranding kan wees, is dikwels die ge-
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brek aan erkenning vir die werk wat hulle in die skool doen (vergelyk 3A.34). 

Hanteri.ugstrategie 

Gereelde persoonJik:e en openbare erkcnning aan die onderwysercs vir die werk 

war sy in die skoo! doen (34.3.4; 5.5.2.8). 

Aklliestappe 

* 'n Deurlopende stelsel van erkenning in die skool wat konsekwem toegepas 

word om dankbaarhcid. lof en waardering te betuig (vergclyk 5.5.2.8). 

* Geleeniheid tydens personeelvergaderings vir positiewe onderlinge temgvoer 

deur die personeel oor skoolaktiwiteite (vergelyk 3.4.4.1). 

* Vaste agendapunte vir die vergaderings van die beheerJiggaam en topbestuur 

van die skool om erkenning aan ooderwyseresse te bepaal (5.5.2.8). 

"' Belonings aan die personeel deur hutle te onthaal met behulp van borge of op 

die koste van die skool, asook deur die organisering van wegbreekaksies 

(vergelyk 3.4.3.4; 3.4.4. 1). 

* Begripsbetoning deur dle hoof vir die besondere prohieme wat die onderwyse~ 

res as vrou ervaar, betoning van respek en 'n simpatieke oor vir !Jaar klagtes 

en kwellings (vergelyk 5.5.2.7). 

6.5.1.3 Strategie 3: Ondersteunende groepaktiwiteite 

Oorsal<e 

Enkele faktore wat deur onderwyseresse as oorsake van uitbranding ervaar word 

en wat met behulp van groepwerk effektief hameer kan word is die volgende: 

* Onvoldoende ondersteuning en Ieiding deur kol!egas (vergelyk 2.5,6; 2.7.6: 

2.7.18; 2.9.1; 3.4.4.3). 

* Verwaarlosing van enkellopendes (vergelyk 3.4.4; 3.4.5.3). 

lsolasie van ander volwassenes (vergelyk 2.7.19), 
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Hanteringstrategie 

Die beoefening van georganiseerde groepaktiwiteire in die skool om le dien as on~ 

dersteuning vir onderwyseresse (vergelyk 3.4.1.3; 3.4.6; 5.5.2.5). 

Aksiestappe 

* Die jaarlikse vestiging van ondersteuningsgroepe deur die hoof en topbestuur 

onder Ieiding van geskikte fasiliteerders met die doe! om probleme te bespreek, 

moontlike oplossings vir probleme te vind, om toewyding te bevorder, geleent· 

heid te bied vir "afreagering" asook vir Bybelstudie en gebed (vergelyk 3.5.3; 

3.4.6.2; 5.4.3). 

* Inpas by die jaarprogram van die skool sodat die ondcrskcie groepe minsrcns 

een maal per maand kan vergader (vergelyk 3.4.6). 

* Terugrapportering deur die betrokke fasiliteerders aan die hoof ten ops1gte van 

die volgende sake (vergelyk 3.4.6.1; 3.4.6.3): 

II probleme wat deur onderwyseresse ervaar word (vergelyk 5.4.3); 

II medeseggenskap in die skool (vergelyk 5.5.2.3); 

# aanbevelings vir moonnike persoonlike onderhoude mec individuele onder* 

wyseresse; 

II aanstellings van mentors vir sekere onderwyseresse (vergelyk 2.5.5; 

5.5 .2.2); 

II wegbreekaksies en gesamentlike informele ontsparming in groepverband 

(vergelyk 3.4.4.1; 3.4.3.4; 5.5.2.1); 

II behoeftes aan grater seltbeskikking ten opsigte van hulle werk (vergelyk 

3.4.3.4); 

II gemeenskapsberrokkenheid van onderwyseresse; 

# belewing van verandering en transfom1asie in die onderwys (vergelyk 

5 .4.3); 

II oorbctrokkenheidlooridentifikasie en betrokkenheid by leerlinge (vergelyk 

2.3.2.2; 3.4.4.2); 
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# behoefte aan vaardighede en selfaktualiserlng (vergelyk 3.4.3): 

# behoefte aan hulpbronne; 

II werksverdcling en verantwoordellkbede (vergelyk 3.4.3.3; 5A.3). 

Daadwerklike bemoeienis met en inskake!ing van enkellopende (ongetroude) 

onderwyseresse by groepaktiwiteite (vergelyk 2.7.19; 2 9.1; 5.5.2.1). 

6.5.1.4 Strategic 4: Ondersteunende skoolklimaat 

Oorsake 

Die volgende faktore, wat as komponente van die skoolk!imaat beskou kan word, 

dra by tot mtbrandtng by onderwyseresse: 

* Swak dissipline in die skool (vergelyk 25.2; 2.7.4; 2.7.7; 3.3.3; 3.4.5.2). 

• Gespanne klaskamerklimaat (vergelyk 2.7.4). 

* Hoe stresbelewing in die skoal (vergelyk 2.3.4; 2.4.2; 2.6; 2.7.7; 2.7.8). 

Hanteringstrategie 

Die vestiging en instandhouding van 'n ondersteunende skoolklimaat (vergelyk 

2.7.4; 3.3.3; 5.5.2.2). 

Aksiestappe 

* Die aanbieding van 'n seminaar aan die personcel deur professionde persone 

oor streshanteringsvaardighede (vergelyk 3.4.3.3; 5.5.2.2). 

Die volgende staande besprekingspunte met die oog op hantering en optrede 

vir die agendas van: 

li topbestuursvergaderings: Bevordering van 'n voortrellike skoolklimaal (ge· 

ordendheid, s£ilte, dissipline, sekuriteit) (vergelyk 3.4.3.5; 3.4.5.2; 

5.5.22). Gedragskode vir opvoeders.leerlinge, ouers, nie·onderwysperso

neel (vergelyk 3.4.4.2; 3.4 5.4; 5.4.3) 

li personeelvergaderings: Gedragskode en dissiplinering. Evaluering van 
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skoolprogram (vergelyk 3.3.3; 5.5.2.5). 

# leerlingraadsvergaderings: Gedragskode vir leer!inge (vergelyk 2.7.7). 

Samewerking in die skool tussen Ieerlinge en personecl (vergelyk 3.4.4.2; 

5.5.2.4; 5.4.3). 

# beheerliggaamvergaderings: Gedragskode vir ouers (vergelyk 3.4.5.4; 

5.5 .2.4), 

• Probleemleerllnge moet so ver moontlik persoonlik dour die hoof hanteer word 

(vergelyk 3.4.4.3; 5.5,2.4), 

* Kom ondenvyseresse tegemoet mer; die versorging van hulle klein kinders ge

durende skooltyd (vergelyk 2.5,8; 5,5.2.6). 

* Eis orde, stilte en goeie dissipline gedurende skooltyd (vergelyk 2.5.2; 

5.5.2.2). 

* Wees as hoof gereeld sigbaar in die skool (vergelyk 3.4.4.3; 5.5.2.2). 

• 

• 

* 

Jaarlikse evaluering en prioritiscring van die aktiwiteite en programme van die 

skooi deur die tOJlbesruur en personeel ten opsigte van tocpasbaarheid, tydbe

setting en sinvolheid (vergelyk 3.3.3; 5.4.3). 

Die aanwending van evalueringsvraelysre vir personeel aan die begin van die 

derde kwartaal van die jaar met die oog op evaluering van die skooi as organi

sasie ren opsigte van (vergelyk 3.3.4; 3.4.1.3): 

# sensitiwiteit van die skoolbeleid vir a He betrokkenes, goeie funksionering 

daarvan, tydbenutting, ens. (vergclyk 3 3.3; 5.4.3). 

# prosedures vir die hantering van betrokkenes en aktiwiteite (vergelyk 

3.3.3). 

# programme (kurrikuler, buite-!;urnku!er, akademies, sosiaal, kulturee!. 

sport, ens.) (vergeiyk 3.3.3; 5.4.3). 

Daadwer!dike pogings deur die hoof om stresverwekkende faktore in die skool 

uil te skakei, soos om: 

# voortdurende kontrole by alma! te beperk (vergelyk 5.5.2.5); 

# humor te bevorder (vergelyk 3.4.4. !); 
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# demokratiese bestuurstyl toe te pas in p!aas van outokratiese optrede (ver* 

gelyk 5.4"2); 

# vraeiyste aan te wend om anonieme inHgt-ing oor stressors in die skool te 

bekom (vergelyk 3"4 l.J); 

/i gerceld positiewe terugvoer oor skoolsake te gee (vergelyk 5"5.2.2); 

# daagliks profcssionele Ieiding en ondersteuning te gee (vergelyk 55.2.2); 

II spanwerk aan te moedig maar groepvorming en afsonderlng re ontmoedig 

(vergelyk 2.5.3; 2.5"6); 

* Gereelde besirming deur die die hoof en besruurspan oor kompetlsie met ander 

skole - dat dit n1e ongesonde afmetings moet aanneem nie. Hler word vera! 

verwys na kompetisic tu:ssen skole met Afrikaans as onderrigtaal (vergelyk 

5.4"2). 

"' Streng oprrede en proserlure~toepasslng teen wangedrag van !eerlinge, maar 

veral in die geval van leeritnge in stedehke en seml-stedelike skole (vergelyk 

2.7.7; 2.9. l; 2.9.2; 5.4.2). 

6.5.2 Strategiee vir die bantering van persoonlikheidsoorsake van uitbran

ding 

Twee strategiee kan aangewend word vlr die hamering van persoonlikl1eidsoorsake 

van ultbranding by ondcrwyseressc, naarnlik dJe toerus van onderwyseresse met 

imrapersoonlike vaardighede en die bevordering van interpersoonHke vaardighede 

(vergelyk Figuur 6. 7). 
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Strategiee gemik op 
soonlikheidsoorsake 

,..--~---~--~'----~~~~~~l~-

rv~.-,V.-'C_r_w_i_n_jg_v_an-en-to_e_--, ~Verwerwing en bevor ~ l 
I rustmg met mlraper- dering van interper~ : 

LG
. soon.Hke vaardighede soonlike vaardighede 1' 

gL 6.3.4-2.1) (vgl. 6.3.4.2.2) 
-- - --------- --------~-~----~ 

Figuur 6,7: Stralegiee gemik op die persoonUkbeidsoorsake van ultbrand!ng 

6.5.2.1 Strategic 1: Toerusting mel intrapersoonlike vaardighede 

Oorsakc 

Die persoon.Hkhcidsfaktore by onderwyseresse wat as bykomende oorsake van 

uitbranding dien, is die vo!gende: 

* Gebrek aan motivering (vergelyk 3.4.3.4). 

* Lokus van bebeer (vergelyk 2.3.2.3;2.8.1). 

* Gebrek aan selfagting (vergelyk 2.5.9; 2.7.15; 3.43.5). 

* Gebrekkige idealisme, entoesiasme en roegewydheid (vergelyk 2.3.1; 2.8.3; 

3.4.3.6; 5.4.2). 

' 
• 

Doelwitvervaging (vergelyk 2.8.3). 

Perfeksionisme (vergelyk 2.8.3). 

Mededingendheid (vergelyk 2.8.3). 

* Onvoldoende persoonlike en professionele groei (vergelyk 2.7.16; 2.8.2; 

3.4 3.2: 3.4.3.3). 

* Stadium van loopbaan (vergelyk 2.9.2; 5.4.2). 

* Gebrek aan selfinmg (vergelyk 3.4.2: 3.4.3.1) . 
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Hanterlngstrategie 

Toerustlng met die nodige intrapersoonlike vaardighede wat die onderwyseres as 

professionele persoon benodig (vergelyk 3.4.3; 5.5.2.6). 

Aksiest.appe 

Een serninaar of werksessie per kwartaal gelei deur professionele persone oor 

een of meer van die volgende onderwerpe; 

# Selfbeeld en selfugting van die onderwyseres (vergelyk 3.4.3.5; 5 5.2.6). 

# Selfinsig (vergelyk 3.4.3.1; 5.4.2; 5.4.3; 5.4.4). 

# Positiewe ingesreldheid as lewens· en werkshouding (vergelyk 3.4.4.2; 

3.4.3.6; 5.5.2.10). 

# Streshanteringsvaardighede (vergelyk 3.4.3.3; 5.5.2.2). 

# Selfontwikkeling en selfverwesenliking (vergelyk 2.7.16; 5.5.2.10). 

# Geestelike verryking (vergelyk 3.4.3.3). 

If Motiveringstrategiee (vergelyk 3.4.3.4; 5.5.2.10). 

# Kommunikaslevaardighede (vergelyk 3.4.4.4). 

If Bevordering van gesondheid (vergelyk 3.4.3.2; 3.4.3.4). 

# Veranrwoordelikhedc van die onderwyseres (vergelyk 5.5.2.3). 

If Prob!eemoplossingstegnieke (vergelyk 5.5.2.8). 

If Posiriewe lyflaal (vergelyk 3.4.4.2). 

# Konflikhanrering (vergelyk 3.4.3.3; 5.5.2.4). 

* Benutting van geieenthede om die onderwyseres se seH:beeld, trots, waardig-

held en selfaktualisering te bevorder, aangesien dit 'n belangrike reenvoeter vir 

uitbranding is (vergelyk 2.8.2: 5.5 .2.4; 5.5.2.6). Dit kan op die volgende wy

ses gedoen word: 

II Bied geleenthede aan haar om betekenisvol!e bydraes in die sknol te !ewer 

deur llelangrike take aan haar te delegeer (vergelyk 2.7.5; 5.5.2.5; 

5.5.2.6). 

# Voorsien haar van vaardighede om moeHike situasies 10 die skoo! te han-
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teer (vergelyk 5.5.2.7). 

# Moedig haar aan om haar kwalifikasies te verberer (vergelyk 2.7.16; 

3.4.34). 

II Deel betekenisvolle inligting oor oncterwyssake met haar (vergelyk 

5.5.2.10). 

II Gebruik departementele vaklrundiges om haar op hoogre te hou ( vergelyk 

5.5.2.9). 

"' Die aanwending van eenvoudige motiveringstegnicke deur die skoolhoof soos 

om onderwyseresse: 

# betrokke te maak by besluitneming (vergelyk 2.7.5; 5.5.2.5); 

II te vertrou met belangrike take (vergelyk 3.4.3.4); 

# toe te iaat om persoonlike ontwikkelingseminare by te woon (vergelyk 

3A3A; 5.5.2.10); 

h nuwe standerds te iaat onderrig (vergelyk 3.4.3.4). 

6.5.2.2 Stralegie 2: Bevorderiog van interpersoonlil>e vaardigbede 

Oorsake 

lnterpersoonlike faktore wat as oorsake van uttbranding by onderwyseresse ctien, 

is die volgende: 

* Ongesonde menseverhoudinge (vergelyk 3AL3; 3AL6; 3.4.4.1; 3AAA). 

* Oomratige of onvoldoende betrokkcnheid by leerlinge op persoonlike en sosiale 

vlak (vergelyk 3.4.3.5; 3.4.4,2). 

Hanterlngslraleglc 

Die voorsiening van opleiding vir die vestiglng van interpersoonlike vaardighecte 

by die onderwyseres en die handhawtng van goeie interpersoonHke verhoudinge 

in die skool (vergelyk 3.4.4; 5.5.2. !). 
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Aksiestappe 

* Om temas vir projckte te identifiseer met die doel om interpersoonlike verhou~ 

dinge in die skoolgemeenskap te bevorder en in stand to hou (vergelyk 3.4.4). 

'* 1dentifisering van vaste agendapunte vir aile skoolverwante vcrgaderings mel 

die oog op die bevordering van goeie interpersoonlike verhoudings tussen on~ 

derwyseresse en kollegas, leerlinge, topbestuur, ouers en ander betrokkenes 

(vergelyk 3.4.4). 

* Een tema per kwartaal vir elke graad (standerd) in die skool om as projek te 

loods vir die bevordering van goeie onderlinge interpersoonlike verhoudinge 

in die skool. Ore volgende kan as moomlike temas dien (vergelyk 3 .4.4): 

# Vriendelikheid en beleefdheid. 

# Goeie maniere en respek vir mekaar in die skoaL 

# Ons gee om. 

# LojaHteit tee:noor die skooi en personeeL 

* Staande agendapunte vir wpbesruursvergaderings: Verhoudinge tussen die top· 

besruur en die res van die personeel (vergelyk 3.4.4.3). 

Agendapunte vir personeelvergaderings: Stappe deur die personeel om goeie 

verhoudinge met die leerlinge in die skoal te bevorder (vergelyk 3.4.4.2; 

5.5.2.4). 

Agendapunte vir leer!ingraadsvergaderings: Stappe deur leerlinge om goeie 

verhoudinge met personeel re bevorder (vergelyk 5 5.2.4). 

* Organisering van infonnele geleenthede vlr personeet om saam Le kan omspan, 

soos etes, nntspanningsaande, uitstappies en sport (vergelyk 3 .4.4, l; 5 .5,2.1). 

* lmplementering van aksies tydens en na skoolure ter bevordering van goeie 

verhoudinge russen personeel en leerlinge (vergelyk 3.4.4.1, 5.5.2.1). 

* Ontmoedigmg van oorbctrokkenheld van ondenvyseresse by kerHnge en die 

aarunoediging van betrokkendheid by gemeenskapsaktrwneite (vergelyk 2, 7, 19; 

3.4.3.4; 5.4,3). 
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6.5.3 Strategiee vir die bantering van demograflesc en omgewiugsoorsakc 

Twee strateglee is geldentifiseer om die oorsake van uitbranding verbonde aan 

demografiese en omgewingsfaktore te hameer. naamlik ondersteuning deur die 

ouers en die gemeenskap sowel as die skep van fasiiiteite in die skool (vergelyk 

Figuur 6.8). 

Strategie~ gemik op 
demografiese en ' 
o~gewingso~rsake .. J 

~~~~~:rng:-~ ______ l_ ______ ;~;~.;ti::ll~-
1 ~uers en gemeen- (vgl. 6.3.4.3.2) 
skap 

6.3.4.3 

Flguur 6.8: Sl.rategiee gemik op demograflese en omgewingsoorsake 

6.5.3.1 Strategie 1: Ondersteuning deur die ouers en gemeenskap 

Oorsake 

Die volgende spesifieke faktore wat verband hou met ouers en die gemeenskap, 

is bevorderHk vir uitbranding by ondenvyseresse: 

* Openbare kritiek oor die skool en die werk van ondenvyspersoneel {vergelyk 

2.7.10; 2.7.11). 

* 
• 

Onredelike eise aan onderwyseresse deur ouers (vergelyk 2.7.10; 3.4.5.4). 

Gebrek aan ouerbetrokkenheid (vergelyk 2.7.10; 3.4.5.4) . 

Faktore inherent aan sekondtre skole (vergclyk 2.9.1; 5.4.3). 

* Oorsake wat voortvloer uit stedelike en voorstedclike skole (vergelyk 2.9.1; 

5.4.4). 
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Hanteringstrategie 

Verwerwing van beg rip vir die taak van onderv.'Yspersoneei en benuHing van ouer

en gemeenskapsondersteuning (vergeiyk 3.4.5,4), 

Aksie>tappe 

• 

• 

• 

Bevordering van die beeld van die onderwyseres deur middel van kwartaaltikse 

verslae aan ouers tydens ouervergader!ngs of by wyse van omsendbriewe oor 

die aktiwitelre, bydraes in die skool en verpligt.inge van die personeel (vergelyk 

3.4.5.4), 

Aanwending van ouer- en gemeenskapshulp vir projekte om die skool 'n aan

genamer werkplek te maak (vergelyk 3.4.5.2). 

Die werf en aanwending van vrywillige hulp uir die gemeenskap deur middel 

van aksie-geortenteerde komitees bestaande uit personeel, ouers en gemeen

skapsleiers (vergelyk 3.4.5.4; 5.4.3) 

Die gebruikmaking van vryw1lligers vir sekere blrrne- en bulteskoolse aktiwiteJ

te ter verhgting van dte taak van onderwyseresse (vergelyk 3.45.3; 5.4.3). 

lnligting van ouers ten opsigle van die groter ieerling-opvoeder-verhouding in 

die skool en die gevolglike groter las wat personeel moet dra (vergelyk 

3.4.5.4; 5.4,2). 

* Inligting a:an ouers en gesamemlike bcsinnlng oor die feir dar onderwyseresse 

nie meer, soos in die verlede, in staat is om at die buite~kurrikulere dienste in 

die skoal te ]ewer rue (vergelyk 3.4.5.4; 5.4.2; 5.4.3), 

* Die irnplememering van 'n gedragskode vir ouers, in samewerking mer die be~ 

heerliggaam, as teenvoeter vir die onredelike lnmenging deur ouers met dle on

derwyserC$ se professionele verpligtinge (vergelyk 2.7.10: 3,4.5.4) . 

• Die vestiging van begrip by die gemeens.kap vir die feit dat daar in sekondCre 

skole (vera! deur leer!inge in die junior sekondere fase), asook in stedelike en 

voorsledelike skole, bykomstige eise aan onderwyseresse ges!el word (vergelyk 

2.9.1; 2.9.2: 5.4.2). 
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6.5.3.2 Strategle 2: Skep en verbetering van fa$llileite 

Oorsake 

Omoereikende en onaamrekHke tasihteite dra by tot onderwyseresse se ervaring 

van uitbranding (vergelyk 3.3.3; 3.4.5.2). 

Hanteringstrategie 

Verbetering van die skoal as f1siese omgewJng en werkplek van die onden.vyseres 

(vergelyk 3.3.3; 3.4.5.2). 

Akslestappe 

• Besprekingspunte op die agendas van die formele vergaderings van die 

beheerhggaam van die skool vir die beplanning van: 

# verbetering van sportfasiliteite (vergelyk 3.4.5.2); 

# verfraaiing van skoollerrein en geboue (vergelyk 3.4.5.1}·, 

II vestiging en uitbouing van die tractisiesentmm en ancter uitstallings in die 

skool (vergelyk 3.3.3); 

# versorgingfasiliteite vir klein kinder~ies van onderwyseresse (vergelyk 

5.5.2.9). 

Daaglikse bemoeienis van die hoof met personeel en leerlinge mel die oog op 

samev.'erklng om die skoolgeboue en -terrein 'n skoon, nctjicse, aantreklike en 

aangename omgewing rc hou (vergelyk 3.4.5.2). 

Die aanwending van vraelyste vtr die personeel aan die begJn van dle derde 

kwartaal van die jaar vir die evaluering van die skoo! as organisasie ten opsigte 

van: 

# terrein (tuin, sport); 

II geboue (voorkoms, netheid); 

II verskeidenheid van fasiliteite, 
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Die inligting uit hlerdie vrae!ysre is vir die aandag van die beheerliggaam bedoel 

(vergelyk 3.3 3; 3.3.4;3.4.5.2). 

6.6 TERUGVOERING EN EVALUERING 

Dir IS die taak van die hoof om deudopend terugvoering van a! die mlspelers oor 

die vordering en gevolge van die hameringsproses te vra. 

Terugvoermg kan mondeiing of skrltteiik verkt)' word met beirekking rot die vo1· 

gende sake wat onderwyseresse raak: 

• 
ingesteldheid, toewyding en gehalte van dienslewertng. 

Betrokkenheid by ouers, kollegas en leerlinge . 

* Hantering van !eerlinge. 

* Gehalte van onderrig. 

"' Ge.o;;insverhoudinge. 

* Gesondheidstoesrand en werkvennoe van onderwyseresse. 

* Streshanteringsvennoe. 

Aangesien die bele hanteringsproses siklies van aard is (vergelyk figuur 6.3), is 

die deurlopende evaluering van die strategiee noodsaaklik om aanpassings te maak 

en verbeterlngs aan te bring. Dit sou dus sinvol wees om at die hanteringstrate

giee Jaarliks le evalueer om te bepaal of die aksieplanne geslaag het. Evaluering 

behoorr deurgaans te geskled in tenne van die waardc van die straregiee vir die 

profcssionele ontwikkeling, werksgeluk en -sukses van die onderwyseres, 

6.7 SAMEVATTL'IG 

In die voorafgaande bespreking is bepaalde bestuurstrategiee daargestet as model 

vir die hantering van uitbranding by onderwyseresse . 
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Rlglyne is verskaf vir die imptemetltering van spesifieke aksieplanne vir die bante

ring van onderwyseresse, gerig op die oorsake van uitbranding. 

Aan dle hand van 'n kcnseptue!e model is die bestuurstrategiee vir die hantering 

van uirbranding stapsgewys bespreek. Spesifieke stategiee is gefortnuleer asook 

die aksieplanne van toepassing by elke strategie. 

Dll word beklemtoon dat hierdie model siklies van aard is wat op deurlopende 

basis, deur tmddel van terugvoering deur aldie betrokkenes, geevalueer moet word 

met die oog op aanpassings en verbeterings. 

Jn die volge11de hoofstuk word die navorslng saamgevat. bevindings uiL die 

navorsing gerapporteer en enkele aanbevelings gemaak, 




