
HOOFSTUK 1 

PROBLEEMSTELJANG, DOEL, METODE EN PROGRAM VAN NAVORSING 

1.1 ORieN'l'ERING 

Daar word rUkwels vei'WYS na die Republiek van Suid-Afrika S{' tekort aan 

goed en toepaslik opgeleide mannekrag; die feit dat naskoolse opleiding 

steeds duurder word; die verlies aan potensiaal van persone wat opleiding 

deurloop wa t nie by hulle belan gstelling, vermoens en persoonlikheid aan

sluit nie en die nadelige invloed van akadenrlese en/of beroepsmislukking op 

die geestesgesondheid en beroepsfunksionering van 'n persoon (Roos, 1984a:l). 

Uil bogenoemde blyk duidelik die noodsaaklikheid van goeie studie- en 

beroepsvoorligting, maar veral persoonlikheidsvoorligting, omdat dit die 

grondslag vorm vir die ander komponente van die voorligtingsprogram. 

Wanneer die ontwikkelingsmoontlikhede en leervaardighede van die leerling 

optimaal ontwikkel is, maak dit sy latere aanpassing en vordedng in die 

beroepslewe soveel makliker. 

Persoonlikheidsvoorligting aan die leerling het Ieiding en bystand tot optimllle 

ontplooiing van positiewe persoonlikheidseienskappe en die uitskakeling van 

negatiewe a.<;pekte ten doel (Kruger, 1987:23). 

Die leer ling moet gelei en ondersteun word om homself beter te verst"'an, om 

persoonlike besluite met verantwoordelikheid te neem, keuses te maak en op

losslngs te vind in konfliksituasies. Met die oog op insig, aanvaarding en 

aanpassing ten opsigte van hulle eie moontllkhede en beperkthede moet leer

linge in staat gestel word om 'n beter evaluering van lJUJle eie persoons

moontlikhede te maak en om op grond daarvan tot 'n gebalanseerde persoonlik

heid te ontwikkel (Steyn, 1!l79a:36). 

Die doel van persoonlikheidsvoorligting is dus die bevordering en handhawing 

van die geestcsgesondheid van die leerling. Omdat persoonlikheidsvoorligting 

die geestesgesondheid van die leerling in die oog het is dlt vanselfsprekend 

dat daar in hierdie komponent van voorligting voorkomend, inligtend en tera

peuties te werk gegnan moet word (Kruger, 1987:24; Marais, 1988a:240; 

Joubert eta!., 1985:273-274). 
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Binne die samelewingsverbande van huis, skool en portuurgroep verkeer die 

leerling elke dag in bepaalde verhoudinge tot sy medemens. 

In die ontwikkeling van sekere perspektiewe op die lewenswerklikheid, sowel 

as bepaalde karaktertrekke, vervul identifikasiefigure soos ouers, onderwysers 

en ander volwassenes asook die portuurgroep dus 'n belangrike rot 

(Steyn, 1979b:919). 

Vir persoonlikheidsvoorligting is kennls van die dir.amiek van hierdie ver

houdinge van die leerling binne sy totale persoonlikheidsontwikkeling van die 

grootste belang. Leer- en/of gedragsprobleme by leerlinge is dikwels die 

gevolg van versteurde verhoudinge binne een of meer van hierdie verbande. 

Leiding aan leerlinge binne indlvlduele en groepsverband, tot begrip vir die 

bantering van medemenslike verhoudinge vorm om hferdie rede 'n belangrike 

voorkomende komponent van persoonlikheidsvoorligting ( Steyn, 1979b: 919; 

Makinde, 1984:67-68). 

Gebalanseerde en optimale ontplooiing van die leerling se persoonsmoontUkhede 

hang ten nouste saam met emosionele stabiliteit. Vroei! identifisering en uit

skakeling van wanaanpassing, wat die leerling se emosionele stabiliteit bedreig, 

voorkom die manifestering daarvan in sy skolastiese werk. Die ontwikkeling 

van ernstige gedragsprobleme kan ook so voorkom word. Meesal geskied 

hierdie identifisering van steuringsfaktore op die vlak van die vakonderwyser 

wat sal poog om dit uit die weg te ruim. Indien die vakonderwyser die 

probleem nie kan hanteer nie vind verwysing na die voorligteronderwyser op 

die personeel plaas. Ernstlge emosionele probleme moet egter onverwyld na 

die Onderwyshulpsentrum verwys word (Steyn, 1979b:921; Makinde, 1984:68; 

Van Niekerk et at., 1986:279). 

Elke veranderende en ontwikkelende leerling bet behoefte aan die gwaardeer

de begrip van die onderwyser, voorligter, ouer en alma! wat by sy opvoeding 

betrokke is. Begrip, respek en aanvaarding deur aile betrokkenes is van 

wesenlike be lang vir die gesonde -persoonlikheidsontwikkeling van die leer ling. 

Dit is elke onderwyser se plig om leerUnge te ondersteun ten opsigte van 

bulle sosiale en persoonlike aanpassing. Baie leerlinge bet 'n intense behoefte 

san Ieiding in hierdie verband (Mortensen & Schmuller, 1976:87; Makinde, 

1984:44-45). 
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1. 2 PROBLEEMSTELLING 

In "Die beroepsvoorligtingsprogram in die sekondere skool" van die 

Transvaalse Onderwysdepartement ( 1986) word gestel dat dit die doel is van 

beroepsvoorligting as komponent van die voorligtingsprogram om elke leerling 

in individuele en groepsverband tot 'n sinvolle onderwys- en beroepskeuse te 

lei. 

Die einddoel van beroepsvoorllgting is om die leerling tot beroepsvolwassen

heid op te voed. Dit impliseer dat hy ondersteun word om tot 'n geihtegreer

de, volwasse en gebalanseerde persoonlikheid te ontwikkel sodat hy ten volle 

sal kan inskakel in die beroepslewe en sy beroep tot voordeel van homself, 

die gemeenskap en tot eer van sy Skepper sal kan beoefen (Joubert et al., 

1985:2; Jacobs et at., 1988:63; Marais, 1988b:3). Dit veronderstel 'n ge

sonde persoonlikheidsontwikkeling by die leerling wat hom in staat sal stet 

om tot selfkennis te kom, 'n positiewe beroeps- en arbeidsgesindheid te ont

wikkel en sy persoonsmoontlikhede optimaal te verwerklik (Smith &. March, 

1983:8; Makinde, 1984:68; Marais, 1982a:1 & 2). 

Die voorligtingsprogram van die Transvaalse Onderwysdepartement bestaan 

uit vyf komponente, naamlik: Geestesweerbaarheid, Beroepsvoorligting, 

Persoonlikheidsvoorligting, Opvoedkundige voorligting en Gesinsvoorligting 

(T.O.D. - 0/M 98 van 1987). Persoonlikheidsvoorligting het die gesonde 

persoonlikheidsontplooiing van die leer ling as taak. Aile onderwysers het 'n 

verantwoordelikheid in hierdie verband (De Lange, 1988:5) . 

Die selfakutalisering van die Ieerllng het as voorwaarde toereikende opvoeding 

deur aile betrokke volwassenes. Dit is elke onderwyser se verantwoordelikheid 

om al die leerlinge aan sy sorg toevertrou te leer ken en betrokke te kry by 

die skoolprogram. Dit behels onder meer die uitkenning en verwysing van 

leerlinge vir toepaslike hulpverlening. Elke onderwyser dra by tot die leer

ling se verwerwing van vaardighede wat hom in staat sal stel om in sosiale, 

skolastiese, persoonlike en beroepsverband tot selfverwesenliking te kom 

(R G N, 1984:194; Visser, 1980:98). 
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Dit is egter bekend dat die skool vir baie leerlinge problematies is in die sin 

dat hulle nie kan vorder nie, dat hulie onderpresteer, gedragsprobleme open

bear, psigiese of fisiese tekorte het of enige ander probleme ondervind wat 

verhoed dat elkeen maksimum voordeel uit die onderwys ken trek (R G N, 

1978:7; Marais, 1985:135). 

Uit nuusberigte die afgelope jaar (1988) blyk dit dat dwelm- en drankmisbruik, 

seksuele bedrywighede onder tieners, satanaanbidding en selfs tiener selfmoord 

aan die orde van die dag is (Transvaler, 17·24 Oktober 1988). Dit wil dus 

voorkom of ten spyte van alles wat in sekondere skole ten opsigte van voorlig

ting gedoen word, die persoonlikheidsontplooiing van alle leerlinge nie behoor· 

lik realiseer nie. Dit is derhalwe noodsaaklik dat daar in die voorligtings

program vee! meer klem op persoonlikheidsvoorligting gele sal word as wat tans 

die geval is. Dit behoort waarskynlik die belangrikste komponent van die 

voorligtingsprogram te wees waarop die ander komponente dan kan bou. 

Uit die navorsing van Klopper (1984) en Jacobson (1986) blyk duidelik dat 

leerlinge, by wie positiewe persoonlikheidseienskappe optimaal ontwikkel is, 

minder problematiese gedrag voorkom en dat hulle meer positief ingestel is 

teenoor werk en studie en ook minder studie- en keuseprobleme het as diegene 

.by wie hierdie eienskappe nie positief ontwikkel is nie (Monteith, 1984: 2). 

Pe~oonlikheidsvoorligting is egter nie die task van die voorligteronderwyser 

aileen nie. Volgens die jongste handleiding "Die voorligtingsprogram in die 

sekondere skool" (1986) van die Transvaalse Onderwysdepartement kan 'n doel

treffende voorligtingsprogram nie los van die skool se ander opvoedkundige 

en onderwysaktiwiteite funksioneer nie. Daarom het elke onderwyser wat met 

die leerling gemoeid is ook 'n belangrike deelbydrae te !ewer tot sy gesonde 

persoonlikheidsontwikkeling. 

Om hierdie bydrae egter sinvol en doeltreffend te mask moet elke onderwyser 

oor sekere kennis van die adolossente leerling beskik. Kennis lei tot beter 

begrip, wat tot gevolg het dat simpatieke en toepaslike ondersteuning aan die 

leer ling verleen word. AI die betrokke onderwysers moot bekend wees met 

die besondere probleme wat gepaard gaan met die adolessente fase. 

Hulle moet bekend wees met die ontwikkelingstake van die adolessent, ver

troud wees met sy emosionele behoeftes, kompenserende gedrag en die voor

waardes vir die ontwikkeling van 'n positiewe selfbeeld (Ackermann & Cilliers, 

1987: 278-279). 
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Visser (1980:77) het in sy navorsing tot die gevolgtrekking gekorn dat die 

persoon van die onderwyser een van die belangrikste faktore skyn te wees 

wat 'n invloed het op die onderaktualisering van persoonsmoontlikhede by 

leerlinge. Hy het ook bevind dat die hulpverlening aan 'n leerling by wie 

sekere geremdhede manifesteernie bevredigende resultate !ewer nie. 

Hiervan kan volgens hom afgelei word dat daar gestreef moet word na 'n 

voorkomende opvoedlngsbemoeienls met die leerling eerder as om danrna 

pedoterapeuties te werk te gaan. 

Volgens Snlpelisky ( 1986:1) en Sanders (1977: 16) is die tradisionele onder

wysbenadering asook die huidige skoolstelsel primer ingestel op die kognitiewe 

ontwikkellng van die leerllng. Die passlewe aanvaarding en assimilerlng van 

feite is die bekende patroon. Die emosionele ontwikkellng van die leerling 

da.arenteen word te dlkwels geignoreer en toegelaat om sy eie loop te neem. 

Navorsing deur Purkey (1970) toon egter 'n positiewe verband tussen 'n posl

tiewe selfbeeld en skolastiese prestasie aan (Borman, 1989:62). 

In die lig van die voorafgaande beredenerlng blyk dlt dnt daar weer ua die 

voorligtingsprogram gekyk moot word ten einue vas te stel in welke mate per

soonlikheidsvoorligting in sekondere skole beter tot sy reg kan kom. 

Volgens die R G N se ondersoek oor onderwysvoorslening in die R S A 

(1981: 48); die ad vies van die tussentydse onderwystaakgroep (1982:31) en 

die Witskrif oor onderwysvoo1•siening in die R S A (1983: 42), behoort die 

kurrikulum vir voorligting voortdurende vernuwing te ondergaan ten einde 

dit so dooltreffend as moontlik te maak. Ook die voorkomingsfunksie van voor

ligting word deur hierdie outeurs beklemtoon. 

1.3 DOEL VAN NAVORSING 

Na aanleiding van die voorafgaande probleemberedenering blyk dlt dat per

soonlikheidsvoorligting die bevordering en ontwikkellng van die totale persoon

struktuur van die leerling waarvan die fisiese, emosionele, verstandellke, 

kulturele,sosiale, estetiese, etiese en godsdienst~ge moontlikhede die belang

rikste is, ten doe! het. 
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Deur middel van persoonlikheidsvoorligting moet die leerling gelei en onder

steun word om sy moontlikhede en beperkthede te ontdek; om te weet waartoe 

hy in staat is; om dit waaroor hy beskik optimaal te verwerklik en om sy 

persoonstruktuur te oefen en te ontwikkel sodat hy tot die hoogs moontlike 

selfverwerklikingspeil kan kom. 

Tekorte en/of afwykings in die persoonstruktuur moot waar moontlik deur 

doeltreffende voorligting aangevul, voorkom of reggestel word, sodat die leer

ling 'n volwaardige en gesonde persoonlikheid kan ontwikkel. 

Die doel van hierdie navorsing is dus:-

1. 3.1 On die vereistes vir die optimale ontwikkeling van persoonsmoontlikhede 

vanuit die literatuur na te gaan. 

1. 3. 2 Om empiries te bepaal in welke mate persoonlikheidsvoorligting in 

sekondere skole in Transvaal tot sy reg kom. 

L 3. 3 Om op grond van die bevindinge voorstelle te maak ten opsigte van 'n 

benaderingswyse wat in sekondere skole geimplementeer kan word ten 

einde gesonde persoonlikheidsontwikkeling by leerlinge te bevorder. 

1.4 METODE VAN NAVORSING 

Hierdie ondersoek val uiteen in 'n Iiteratuurstudie en 'n empiriese ondersoek. 

Agtergrondkennis van verbandhoudende sake sal verkry word deur bestude

ring van gesaghebbende Hteratuur. 

Die empiriese ondersoek word gedoen met behulp van 'n vraelys wat deur 

departementshoofde vir opvoedkundige Jeiding in Afrikaansmedium en dubbel

medium sekondere skole in Transvaal ingevul sal word. 

Die S A S rekenaarprogram sal gebruik word om die vraelys antwoorde te 

ontleed. 

Die resultate sal teen die agtergrondkennis, voortspruitend uit die Iiteratuur

studie, gebruik word om tot bepaalde gevolgtrekkings en moontlike aanbevelings 

te kom. 
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1.5 PROGRAM VAN NAVORSING 

In hoofstuk 1 is die probleem geformuleer en die doelstellings en program van 

die studie uiteengesit. 

Die belangrikste ontwikkelingsmoontlikhede van die sekondere skoolleerling en 

die implikasies daarvan vir persoonlikheidsvoorligting word in hoofstnk 2 be

spreek. 

In hoofstuk 3 word die taak van die skoal, huis en portuurgroep ten opsigte 

van die leerling se gesonde persoonlikheidsontwikkeling bespreek met die klem 

op die taak van die skoal. 

Die mate waarin die huidige praktyk voldoen aan die voarwaardes vir die ont

wikkeling van persoansmoontlikhede word in hoafstuk 4 nagegaan. 

In hoafstuk 5 sal die empiriese ondersoek uiteengesit word. Die doe! van die 

ondersoek, die metode van navorsing en die beplanning van die ondersoek sal 

bespreek word. 

Die resultate van die ondersoek sal in hoofstuk 6 aangebied en toegelig word. 

'n Samevatting van die hele navorsing sal in hoofstuk 7 aangebied word. 

Sekere gevolgtrekkings,waarop aanbevelings gebaseer sal word, sal gemaak 

word. 

1.6 SAMEVATTING 

In hoafstuk 1 is die probleemstelling, doe!, metode en program van navorsing 

uiteengesit. Die fisiese, kognitiewe, sosiale en emosionele ontwikkelingsmoont

likhede van die sekondere skoolleerling sal in hoofstuk 2 toegelig word. 




