
HOOFSTUK 3 

PRORLEMATIEK MET DETREKKING TOT DIE SOSIALISERING VAN DIE 

KIND IN DIE KJNDERWETSKOOL: V06R EN N:i KOMMITTERING 

3 .I lnleiding 

Die mens is 'n sosiale wese en moe! vanaf geboorte met :mder mensc saamlcwc. 

Ten tweede is die mens vanaf babajare besig om homsclf by sy omgcwing en 

by ander mense aan te pas en om die omgcwing tc manipuleer om by hom aan 

te pas. 

Omdat die kind in die kinderwetskool besondere prohkme e1-vaar het bctrcf

fende die opvoeding in die ouerhuis voor kommittering, kan vcrwag word dat 

daar ook bcsondere bchoeftes en probleme aangaande sy sosialisering na vore 

sal kom. Hierdie hoofstuk is aangesny met die doel om problcme wat normalc 

sosialisering luis gcstrem en selfs belcmmer het, van nadcr te bcskou en 'n bceld 

te gee van die leerling soos hy is ashy tot die skool toegclaat word. 

Hier sal daarom veral aandag gegee word aan sosialc aanpassing van die ont

wikkelende kind (wat bckend staan as sosialisering), die iaak van die gesin met 

betrekking tot die sosialiscring van die kind sowel as spesifiekc sosialisc.rings

funksies binne die gcsinstruktuur. Daar sal ook gekyk word na die sosialc 

waardesisteem en nonnstruktuur waaraan die sosialisc.ring Acmcet word. 

Verdcr sal maatskaplike en sosiale problematick wat die sosialiscring van 

kinders belcmmcr onder die soeklig kom. Aangesien hicrdie navorsing oor 

pedagogics verwaarloosde kinders in kinderwetskolc ga:111, sal spesiaal vcrwys 

word na problcmatiek met bctrekking lot die sosialiscring van hierdie kindcrs, 

voordat bulle gekommitteer word, asook na enkcle prohlemc wat manift~sleer 

na toelating tot die kimlcrwetskool. 

3.2 So!!ialisering 

Sosialisering is die proses waardcur individue Jeer om kwcnsvathare lcde van 
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die sosialc grocp waarin hullc !ewe lc word. Dit begin normaalwcg net na gcboor

tc en duur dwarsdcur die lcwc. Dit is 'n kontinu proses (Wiggins, 1970 : 172). 

Krech et at ( 1969 : 741) ddinicer sosialiscring as die proses waardcur menslikc 

gedrag bcinvloed en beheer word deur sosiaalgeoriCnteerde fakt.ore. 

Hurlock (1967 : I I 7) me en dat sosialiscring 'n brcc term is vir die hele proses 

waardcur die individu, wat met 'n enorme wye spektrum van gedragspotcnsiaH

tcitc gebore word, gelci word om akticwc gcdragspatronc te volg, wat vir hom 

aanvaarbaar is en in oorccnstemming is met die standaardc van die groep, maar 

wat tot 'n baie kleiner omvang beperk is. 

Vcrder sc Hurlock ( 1967 : 118) dat sosialisering drie verna me komponentc 

behels, naamlik, die individu moct behoorlikc gedrag aanlcer; hy moet leer om 

die sosiale rol te vertolk wat die grocp a an hom voorskryf en hy moet sosiale 

houdings aankweek wat sal lei tot aanvaarbare gedrag. 

Die sosiale sukscs of gesosialiseerdheid van die adolessent word dikwels in die 

skool gemcct aan sy bctrokkenheid by sosiale aktiwiteitc; hoe meer betrokke, 

hoc bctcr verloop die sosialiseringsproses. Dit kan egter gcbeur dat hy deur 

fisicse gcbrck or meni~:,rvuldige take tuis verhinder word om bedrywig tc wees 

op sosiale gcbicd in die skool, wat dan gcensins beteken oat hy sosiaal swak 

aangcpas is nie. 

Omdat die kind in die kinderwetskool vir die grootste dccl van sy adolessentc 

jare by die skool bctrokkc is, is dit vanselfsrrekend dat die skool 'n bclangrike 

bydrac tc lewcr hct met betrekking tot die sosialiscring van die kind of te wei 

die sosiopedagogicse vorming van die adolessent. 

Die sosialiscring van die kind in die kindcrwetskool bchels nog meer as wat 

hicrbo bcskrywc is. Voordat behoorlike, aanvaarbare gcdrag aangcleer kan word, 

moct daar dikwcls ecrs van onaanvaarbare gcdragswyses ontslae gcraak word -

gcdragswyses wat v66r konunitering deur gebrckkige of wansosialiscring aange

lcer is. Sosialiscring in die kinderwctskool impliseer dcsosialiscring gcvolg dcur 

of gcpaardgaandc met hcrsosialiseri ng. 
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3.3 Die sosio1Jedagogiese betekcnis vnn die christclike gesin vir die kind 

Die gesin is die kleinste en hegstc samelewingsecnhcid wat in cnige genwenskap 

aangetref word. Dit het 'n biologicse oorsprong en die sosiale aanpas~ing wat 

die kind in gcsinsverband ondcrgaan, is fundamcntecl aan aile opvoeding. 

Goode (1964 : I) beskryf die sosiopedagogiese taak Vllll die gesin soos volg: 

"In all known societies almost everyone lives his life enmeshed in a network of 

family rights and obligations called role relations. A 'person is made aw:1re or 

his role relations through a long period or socialization during his childhood, a 

process in which he learns how others in his family expect him to behave, and 

in which he himself comes to feel this is both the right and desirable w;-ey to 

act." 

Die huisg~~in is nic 'n skepping van die mens nic. Dit is ingestel dcur God self. 

Reeds in die twcedc hoofstuk van die Skrif (Gen. 2 : 24) sc God: "D;mrom sal 

die man sy vader en sy mocder verlaat en sy vrou aanklecf. En hullc sal ccn 

vices wecs." I-lierin word die hcgte cenhcid van die gesin bcklcmtoon asook die 

vmgbaarheid binne die huwelik om kinders voort tc bring sodat man, vrou en 

kinders 'n cic gesin kan vorm. In Spreuke I : 8 word die opvocdingsfunksie van 

die gesin duidclik gcstel: "My seun luister na die tug van jou vader en vcrwerp 

die onderwysing van .iou moeder nic." 

Kroeze ( 1983 : I) wys daarop dat die scuns van Job as volwasse mans met eic 

!mise nog die gcsinsbande met broers en susters in ere gehou het, dcur sa am 

maallye te hou waarhecn ook hullc susters genooi was. 

Die bctekcnis van die christelike gcsin moct dan ook f.!''soek word in die in

tuilicwe ccnhcid van die gesin wat macrs en kinders onvcrvrecmhaar vcrbind. 

Die mens as gemeenskapswcsc hct 'n ingeborc behocfte om in 'n besomlcrse 

vcrhouding tot sy familiclcdc tc staan en om 'n pick tc he waar hy tuishoorl. 

Die gcsinskwc bicd aan die kind die natuurlikc agtergrond en bevredigings

moontlikhcdc van sy aangcborc bchocftes. Dit bcll'kcn egtcr nie dat die kind 

norma a! sal ontwikkcl net omdat hy lid is van 'n gcsin nk~ ~ daarvan getni!! die 

tallc kindcrs in inrigtings wie sc oucrhuise nog vollcdig is. Die gcsin het be-

34 



paalde funksics en daar word spesirieke eise aan die ouerhuis gestel 0111 normale 

groci en ontwikkcling van die kind moontlik te 111aak. 

3.3 .I Die funksies van die gesin 

Die gesin vervul hasiese en universele funksics in die ontwikkeling van die kind; 

enkeles waarvan naderhy beskou behoort te word. 

3.3.1. 1 Fisiese versorf!ing 

Die kind kom hulpcloos in die wcreld. Die eerste funksie van die moedcr is om 

die kind lisies te versorg. Sy moet sorg dat die kind voldoende en gebalanseerde 

vocding kry, hom met gepaste klere beskerm teen die natuurelcmente en 

higiCnies versorg. Die vader op sy beurt is verantwoordelik 0111 te sorg dat die 

materiCle middcle vir die risicke versorging van die kind tot die moeder se be

skikking is. Daarom word tradisioneel aan die moeder gedink in 'n versorgings

rol en aan die vader as die brood winner van die gesin. 

DH moct hier in gedagte gehou word dat " 'n gebrek aan waarneembare be

staansmiddcle" as een van die grondc vir sorgbehoewendheid deur die Kinder

wet aangedui word (Kinderwet, 1960, art. I (xxxv) : 6). 

Gcbrekkige 11siese versorging kan nie aileen aanleiding gee tot liggaamlike ge

breke soos wanvoeding, ondervoeding en blootstelling aan siektetoestande nie, 

maar kan ook lei tot gevoelens van mindcrwaardigheid. Strydom (1973 : 25) 

meen dat dit 'n vereiste is dat in die ouerhuis op bevredigende wyse aan die 

risieke en rna teriele behoertes van die kind voldoen moct word om hom in 

staat te stel om die omgewing buite sy ouerhuis sonder minderwaardigheids

gevoclens te belcd, sodat dit nie sy selfbecld en sclfvertroue sal ondermyn nie. 

3.3. 1.2 Sekuriteil 

Bcncwcns die fisiese sekuriteit, wat in die vorigc paragraaf bcskrywe is, het die 

jong kind ook behoefte aan psigiese sekuritcit. Die baba het Iiefde en ver

troeteling nodig om in sy ernosionele behoeftes te voorsicn ten cinde Ia ter 
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gcsondc pcrsoonlikhcidsontwikkcling te vcrsckcr. Licfdcvolle vertroctcling 

ontwikkel by die kind 'n gevoe.l van vcilighcid. Wannccr die kind oucr word 

is dit steeds nodig dat daar waru1c gevoclsvcrhoudingc mrt die huisgcnotc 

sal bcstaan wat die kind sal laat voel dat hy icwcrs behoorl en dat daar mcnsc 

is wat vir hom omgcc. 'n Liefdcvolle huislikc atmosfet·r bicd oplimale groci

ruimle wat lot 'n wclwillcnde hom.ling tcenoor en gcmaklikc vcrkccr met 

medcmensc lei (Coctzee, 1983 : 206). 

Orand en Hanekom ( 1984 : 5 I 8) het bevind dal kinders wat in kindcrinrigtings 

beland dikwels in hul vroeere lewe hierdie noodsaaklike, !iefdevollc vcrhouding 

met gesinslcde moet ontbecr en dat dit as oorsaak gesicn kan word van die 

hoe vlak van algemcne angs wat by hienlie kinders tecnwoordig is. Ook in hier

die navorsing is 'n hoc vlak van algemcne angs by die loetslingc by toclaling 

gcvind (kyk par. 7.4). 

3.3. J .3 Sosialiseringsfimksie 

Die mens is 'n sosiale wese en word ecrs werklik volle mens in sy vcrhouding 

tot ander mense. Vir die suksesvolle vervulling van die funksic van sosialisering, 

dit wil se vir doeltreffende, bevrcdigende sosiale wissclwcrking en persoonlik

heidsgroei van die kinders, is doeltreffende kommunikasic hinnc die gcsins

kring noodsaaklik en daarom moet <lie ouers hulle kinders hicrin voorgaan. Elke 

lid van die gesin behoort die vrymoedigheid te he om sy gcdaglcs en gevoclcns 

uit te spreek, at is hullc negatief (Venter, 1983 : 225). Die verhouding tussen 

man, vrou en kinders moet met die minimum runksionck wrywing verloop om 

effektiewe en spontane sosiale vorming van die kinders fe verscker. 

Elke persoon in 'n gesin en elke gesin op sigself is uniek 'n Gesin kan ook gc

karakterisccr word as 'n grociende, dinamiesc organisme wat saamgcstcl is uil 

inclividuele aanpasbare ledc. Die gcsin speel 'n uit.ers hclangrike rol in die 

vorming van die kindcrs vir die hcdc sowel as die tm·kom~. Daarom is dit nood

saaklik dal die gcsinslewc voorsiening moct maak vir nnosioncle. p:ecstclikc, 

intellcktucle en sosiale gelcenthede in die ontwikkclingsgang van die jong 

kinders; ook met die oog op die ontplooiing van die eic idcntiteit van die kind. 

Hierdeur word die kind dan deur die wisselwcrkinge tusscn die gesinslcdc en 
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die bcnutting van gclcenthedc gelci tot ryping en uiteindelik die suksesvolle 

vcrvulling van sy geslagsrollc as jongmens en volwassene (Neuhaus. 1974 : 1 ). 

Wanncer die k intkrs adolcsscnsic bercik, is dit noodsaaklik dat daar kongrucnsie 

moct wccs in inlerpersoonlikc sienings van die adolesscnt en die oucr (Faw en 

Goldsmith, 1980 : 553). As die adolcsscnt homself anders sien as wat hy dink 

die ouer hom sicn, glo hy dat hy nie deur die oucr verstaan word nic en lei dit 

tot probleemgedrag by· die kind wat die sosialiseringsfunksie van die gesin be

lcmmcr. Ooreenkoms in die hegrip van die ouer van sy adolessente kind en die 

seln)egrip van die kind is llfllanklik van goeie kommunikasic tusscn die gesins

lcdc soos hcklcmtoon aan dk begin van hierdie paragraaf. Die kind moet in sy 

omgang met mensc daugliks 'n verskeidenheid van interpersoonlike rolle so 

hevredigl•nd as moontlik uitlcef. Die gesin bied uan die kind die gelcenthcid 

om in inticmcr en mccr beskcrmdc omstandighedc die sosialiscringsrol aan 

tc leer ten cinde dit later te kan tocpas in die meer komplekse en vceleisende 

sosiale strukture v:m die gcmcenskap. Die gcsinslcwe vorm dus 'n bclangrike 

sosialc hrug na die huitcwcrdd (Conradic. 1983: 25). 

Die sosialiseringsrunksic .in die gesin het 'n tweclcdigc doe I: cnersyds die 

voorlplanting van kennis, gewoontes, waardes en tradisies van die gemccnskap 

en van die volk; en andcrsyds die ontwikkcling van 'n persoonlikheid om 'n 

bydrae tol die vcrdcre ontwikkeling van l.;crdic kennis, waardes en tradisies 

van die gcmecnskat) en volk te !ewer. Sosialiscring is dus ook 'n dinamiese 

proses wat nie net necrkom op oordraging van sosiale waardes nie, maar ook 

moet mechclp tot die uitbouing daarvan (Pauw en Van Rooyen, 1960 : 29). 

Soos die kind ouer word en die sosialiseringsproscs uitkring, bring dil mee dat 

die kind hom moet losmaak uit die gesinskring en toetrec tot buitehuislikc 

k ringe soos die skool, die kcrk en porluurgroepe. Hoe decgliker die sosialiserings

funksic in die kleinkindcrjare binnc gesinsvcrband plaasgcvind hct, hoc maklikcr 

sal hicrdic proses van emansipasie vcrloop (Cronjc et al, 1976 : 109). 

In hicnlie paragraar is klem gclc op sosialisering as funksic van die gesin. Die 

sosialiseringstaak van die skool word verderaan omskrywc (kyk par. 5.2). 
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3.3.1.4 Dissip/inere jimksie 

Gesag, tug en dissiplinc is onlosmaakhaar verbonde aan die opvoeding en vorm 

'n intcgrerendc dccl daarvan. Elke mens, ook die kind, het in sy diepstc wcse 

'n behoeftc aan gesag en daarom sock hy daarna om gcdissiplincer tc word en 

aanvaar hy gesagsleiding van die ouer. 

Die grondslag van gesag, tug en dissiplinc in die huisgcsin bcrus op lkfde tot 

God en liefdc tot die naaste. Sonder oucrlike gesag en <lissipline in die huis sal 

daar chaos heers en van opvoeding sal nie vee! tereg kom nic. Tng word ge

woonlik gekoppd aan orde omdal dil toegcpas word wanneer die orde ver

steur word, want waar kindcrs so wei as ouers gedissiplinccrd saamwoon, heers 

in alles orde. Die kind moct geleer word dat reg en gcregtighcid steeds in 

liefde voltrek word. Dit kom van God en staan vas vir ewig, maar moct mel 

liefdevolle gesagleiding aan die kind oorgedra word en nie met gcwcld afgc

d wing word nie (Schocman, 1974 : 22). In die bereiking van hierdic idea a! is 

die onbesproke voorbeeld van die ouers baie belangrik. 

Die uitoefcning van gcsag aileen, boescm slegs vrees in en bring gevoclens van 

minderwaardigheid en verwerping mee. Gcsag trsnme met lierdc en regvcrdig

heid daarenteen bring gevoelens van sekuriteit, respek t'll aanvaarding tuis by 

die kind (Van Jaarsvcld, I 983 : 15). 

3.3.1.5 Religieuse en sedelike funksie 

Die sedelike opvoeding van die kind is nou verweef met sy godsdienstige op

voeding. Die Woord van God is normatief op aile lcwensterrcine en daarom 

ook vir die sedelike opvoeding. Dit is 'n gesinsfunksie om aan die kind tesame 

met godsdicnsonderrig ook die waanlc te leer van sedc.like dcugdc soos n:wste

liefde, eerlikheid, waarheid en kuisheid soos <tan die mens voorgehou deur die 

Skrif (Potgieter, 1975 : 331 ). 

Die gemoedsrus wat kennis van God, gebede tot God en sedclikhcid volgens 

die Woord van God bring, tesamc met die fisicse beskutting van 'n om•rhuis, 

gee aan die kind die gevocl van veiligheid en geborgt'nheid en emosioncle 

sekuriteit w:1t so noodsaaklik is vir verdcre opvoeding van die kind op al die 
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ander tcrreine van opvoeding. 

Religicusc onderrig begin aan moedersknie waar die eerste gebed gcleer word. 

Dit vind voortsetting in die huisgodsdiens wat gerccld deur die vader vir die 

hele gesin behoorl gehou tc word. Die godsdienstigc opvocding en die voor

bccld en gcsindhcde van die ouers word dcur die kindcrs aanvaar omdat hulle 

in hullc oucrs glo. 

3.3.2 Waardes en normc in die christclikc huisgcsin 

In elke huisgcsin hcers daar waardes en norme wat deur die ouers aan hulle 

kindcrs oorgedra word. In die christelikc huisgesin is die waardes en norme 

gcbaseer op die Woord van God. Sulke waardcs en norme is onveranderlik 

en !ewer nic net 'n bydrae tot die sosialisering van die kind nie, maar ook tot 

sy scdelike vorming. 

3.1.2. I Veranderende karakter van wa11rdes en norme 

In tcenstclling met waardes en norme wat op die Woord van God rus, het 

gemeenskapsnorme en waardes geen absolute krag nie en is daarom veranderlik. 

Die sncl verandercnde leefwyse van die moderne lyd bring ook verandering in 

gemeenskapswaardes en -nom1e mcc wal die kind in sy sosiale aanpassing kan 

verwar. Dit wat hy binne gesinsverband leer, stem dikwels nie ooreen met 

normc en waardes van sy maats nie. Die psigiese en emosionele sekuriteit 

wat deur die gesinskring daargestel word, word versteur deur die konnik

situasie wat ontstaan deur teenstrydigheid in die waardes en norme wat sy 

sosialisering moet rig ( Roux, 1974 : 23). 

3.3.2.2 Waardes en norme as rigtinggewers 

Waardes en norme van die gemeenskap tlien as riglync vir sosiaal aanvaarbare 

gcdrag. Dit is die vcrwysingsraamwcrk waaraan die kind sy sosiale aanpassing 

kan meet; of dit reg ofvcrkecrd is volgens aanvaarde sosiale standaarde (Kilian, 

1982 · 121 : 2). Dit dien as rigtinggewcrs in die proses van sosialiscring. 
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3.3. 2.3 Die aam•aarding en verinnerliking ~·an waardes 

Die kind in die gesin aanvaar normaalweg die waardes en nonne van sy ouers 

en tree binne gesinsverband daarvolgcns op. Wannccr hy enmnsipeer uit sy 

ouerhuis na wyer sosialc kringc (speclgroepe, skool, kerk ens.), tree hy nog 

steeds volgens sy aanvaarde waardes op, maar dit mag in mindl'rc of mecrdcre 

mate verskil van die waardes van die grotcr gemeenskap. Daardie waanles 

wat op suiwer beginsels gegrond is, hoef nie aangcpas te word nie. Die kind 

mag ervaar dat dit konflik kan veroorsaak, waar hy sy norme moct kan vcr

dedig. 

Belangrike norme en waardcs moct verinncrlik word, dit wil se dit moct dec! 

word van sy wese en Jewcnsf1losolie. 

Scott ( 1969 : 226--7) is van mening dat die kleuterskooljare, dil wil sc wanneer 

die kind nog vir die meeste van die tyd afhanklike gesinslid is, clic tyd is waarin 

verinnerliking van waardes die maklikste gcskied. "The nursery school child 

undergoes dual socialising experiences. The influence of thC' family system 

continues while the nursery system may reinforce. Such a child internalize 

the values." 

In paragraaf 3.3.2 hierbo is k.lem gele op die fundamentele sosinliseringswaanle 

van nom1e en waardcs wat die kind in gesinsvcrband behoort aan te leer. 

Gcmcenskapsnormc en waardes kan verander soos mensc se lcefwyscs verandcr 

om tred tc hou met die modernc tyd. Waardes wat op vaslc lcwensbeginsels 

gegrond is, hoef nie verander te word nic en norme wat op die Woord van God 

rus, is ewig en onvcranderlik.. Dit is hicrdic waardes en normc wal die sosiali

sering van die kind rig en dit is hicrvolgens dat hy sy sosialc ~cdrag self kan 

bcoordcel: of dit aanvaarbaar is al dan nie. In die huisgcsin waar die basicsc 

sosialiscringsfunksies behoorlik vervul word en waar gesondc normc en waardcs 

aan die kind oorgcdra word en dcur hom vcrinnerlik word, verloop die sosiali

sering van die kind suksesvol en word hy sosiaal voorbcrci vir die brccr gcmcen

skap. 

Ongelukkig is dit so dat die kindcrs van die kindcrwetskool nic uit lmise kom 
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wat so harmonicus funksioneer nic. Hullc kom uit gcbroke huise en gesinne 

waar die opvoeding en vcral ook die sosiopcdagogiesc vorming van die kind 

skccfgctrek is of gcbrckkig plaasgevind hct. Die kinderwetskool as sosiopedago

gicsc vcrsorgingsinrigting moet dus die sosialisering van die kind, wat tuis skade 

gelei het, oornccm. 

3.4 Sosiale en maatskaplike Jnobleme wat die sosialisering van die kind 

belemmer voor kommittering 

Aileen kindcrs wat ingcvolge die Kinderwet (Wet 33 van 1960) sorgbehoewend 

bevind is, kan tot die kinderwetskool tocgclaat word. Die "sorgbehocwcnde 

kind" word in die Wet bcskry f as 'n kind wat sonder waarneembare bestaans

middele is; wat gccn oucr of voog het nie, wat onder die toesig van oucrs of 

voogde is wat nie behoorlikc behcer oor bulle kan uitoefen nie of wie sc oucrs 

onhcvocg is om bchecr oor die kinders uit te ocfen as gevolg van finansiele 

nood, wanbcsteding van bcskikbare inkomste, dood van ecn of albei ouers, 

uitdiening van gevangcnistraf deur een of albci ouers, fisicse of geestelike ge

strcmdheid, lac morcle standaardc of onwilligheid om die kind tc vcrsorg 

(Kindcrwet 1960, art. xxxv). 

Uit bogcnoemde blyk duidclik dat kinders wat sorgbd10ewend bevind word 

voor kommittering onder omstandighede verkeer wat nie bevordelik is vir 

hullc opvoeding nie en dus aan fisiese of geestelike verwaarlosing blootgestel 

is. Oaar sal nou gekyk word na enkele sosiale en maatskaplikc faktore wat 

bclemmercnd op die opvoeding van die kind inwerk voordat hy na die kinder

wetskool verwys word. 

3.4.1 Disintcgrcring van die hcgte gesinslewc 

tn die moderne Westcrse samelewing drcig die gcsin om as kcrnsamelewings

eenheid te verbrokkel en sy bclangrike opvoedingsfunksics sal noodwendig 

daaronder moet ly (Roux, 1974 : 23). Van die Westerse Iande was die eg

skcidingsyfer in die sewentigerjare, persentasiegewys in die Rcpubliek van 

Suid-Afrika die hoogste. Statistiek toon dat een uit elkc dric huwelikc (33 ~) 

in die land misluk (Pietcrsen, 1984 : 15). Die aantal sorgbehoewcndbevindings 
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het ook in die afgelopc jarc vcrmccnler. In 1980 is 2828 kimlcrssorgbehocwend 

bcvind, in 1981 is die getal 3135 en in 1982 is die totnal 4002 kindcrs. AI 

hierdie kindcrs is in pleegsorg, in kindcrhuisc of in kinderwetskole geplaas 

(St.atistick : Departcmcnt Wclsyn en Pcnsiocne, kyk tahcl I .I). l'ersentasie

gewys was dit 'n toename in sorgbehoewendbcvinding Vllll 10,6% in 1982/83 

en 27,6% in 1983/84. 

Uit bostaandc is dit duidclik dat die heglc gesinslcwc in Suid-Afrika bcsig is 

om te dcgcnerccr en dat die gcsinsfunksics nic mecr docli rcffcnd gcskicd nie. 

3.4.1.1 Die 1'e1:mclde lcwenstem/JO 

Daar beslaan 'n geneigdhcid om aan die gcsinstruktuur lc dink as 'n slabick of 

staticse eenheid. Maar die gesin is vandag veeleerder 'n dillamiesc samelcwings

vorm. Vcral 'n gesin met volwassc-wordendc kindcrs ondcrgaan voortdurcnde 

funksionele verandcrings, eendersyds omdat die lede van die gcsin <leur vcr

skillende lcwenstydperke gaan en andersyds omdat die vcsin van buitc bci'n

vloed word dcur 'n maatskappy wat sncl verandcr. "DiC' sncllc verandning is 

'n maatskaplike krag wat kortstondighcid, onbestcndighdd en vcrganklikhcid 

teweegbring en wat ons persoonlike lewens intcns bei'nvlocd (byvoorbc.cld in 

'n versnelde lewenstempo en in belewing van die wcrchl om ons) sodat die 

individu nic meer toereikend in die samelewing kan funksioncer nie, en ook 

nie meer toereikend met sy medemens kan kommunik<'cr nic." (J>rcl.orius, 

1981:46, 121). 

Dit is vera! die gesin in die stad wat die mecste gclrcf wo1d dcur die versnelde 

lewcnstempo. Die vader sc werk is gewoonlik in die sakegcbicd en mcestal 

ver van die huis af, gcvolglik is sy tyd by die gesin beperk tot hoogstcns saans 

en oor nawcke. As die mocdcr wcrk, is dit met haar ook nie andcrs geslcld nie. 

Die kinders wat reeds skool bywoon se tyd word namiddae en soms ook in die 

aande in be slag genecm deur na-uurse programme van dk skool. Die I yd van 

saamwees wanneer die gesinsfunksies tot sy reg kan kom, word in locnemcnde 

mate minder. Die hedendaagse ouerhnis word soos 'n Josieshuis waar clkccn 

kom en gaan volgens sy vcrpligtinge in die wycr gemeenskap (Vorstcr, 1976 : 

12--13). 
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3.4.1.2 Bcroepsarbeid 11an die moedcr 

Verdcrc inbreuk op die tyd van saamwces van die gcsin wort! gcmaak as die 

mocdcr werk en van soggcns vroeg tot laat in die namiddag van die lmis af

wesig is. Dit word vererger as die skoolgaande kinders smiddac tuis kom in die 

afwesigheid van albci oucrs en dan sondcr tocsig is totdat die ouers laatna

middag tuiskom. 

Pretorius ( 1981 : 143) meen dat daar wescnlik kan sprake wees van gesins

onvolledigheid waar 'n moedcr van agtuur in die oggend tot vyfuur in die 

namiddag werk. Dit is wei so dat waar die moeder geld verdien die kinders 

matericel betcr versorg kan word, maar die vraag is of die affektiewc en peda

gogicse vcrsorging wat in die proses skade ly nic van mccr bclang is nie. 

Dit is ook waar dat steeds stygcnde lcwenskoste baic mocders vcrplig om 

berocpsarbeid le vcrrig, maar dan is daar ook die mocders wat gaan wcrk net 

om 'n betcr lmis, mooicr mcubels of 'n weclderigcr motor te kan bekostig. 

Die kind kan die mocdcr se afwesigheid bclccf as onverskillighcid, ongevoelig

hcid en nic-aanvaard ing (Pretorius, 1981 : 143 ). "A conscicn tious mother 

does not lighlly undertake going out to work. If con.pelled to do so, she will 

arrange to leave her children of preschool age at a creche or in charge of a 

responsible person. But if is common experience to find a mother underesti

mating the trauma tic effect or her daily absence from home on her school· 

going children." (Mirvish, 1970: 189). 

Uit die persoonlikc leers van die kinders in die kinderwctskool kom dit dikwels 

aan die Jig dat die onrcCimatighedc wat aanleiding gcgee hct tot hul verwydering 

uit die gcsin, juis plaasgevind het toe hulle aileen by die huis was (of moes 

gewccs hct) tcrwyl die oucrs nog by die werk was. 

3.4.1.3 Sosiale verpligtinge van ouers 

Daar is reeds daarop gcwys dat die woonplek en werkplek vir veral die stedclike 

gcsinne twee leefwcrelde geword het. Die ouers het ook nog 'n derde lccf-
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wercld, nl. sosialc vcrpligtingc en onlspanning. Baic van die jonger ouers neem 

aan gcorganiscerde sport dec!, wat mccbring dat hullc O(lk nog na wcrksure en 

oor nawekc vir lang lye van die res van die gcsin verwytlct· is (Van Zyl, 1975 : 

162). Meyer (1967 : 34) se dit is asof die hedcmilmgse mens vasgevang is in 

'n dollc gcjaagdhcid van vergadcrings, afsprakc en andcr sosiale hcdrywighcde 

wat sy lcwc so in bcslag nccm dat daar nic mcer tyd is vir 'n hegtc gcsinslcwe 

nie. 

Die ve.rbrokkeling van die gcsinslewc is beslis 'n bydracwle faktor tol die sorg

behoewendbcvinding van baie kindcrs wat in die kindcrwclskool bclancl. Om

dat die gesin nic mccr georganisccrd funksionccr nie en <1 ic basiese opvoedings

funksies nie tot hul reg kom nic, loop die sosialiscringsproscs skeef en maak 

die kind hom maklik skuldig aan onaanvaarbarc gcdrag, vera! as die locsig ook 

nog onvoldocndc is as gevolg van die uithuisigheid van dk oucrs. 

3.4.2 Kerkvervreemding van oucrs 

Jonker ( 1969 : I 20) het bevind dat 35,2% van die Oll<~rs van 'n procfgrocp 

bestaandc uit leerlingc in kindcrwetskolc nooit cnige kerkdienste hygcwoon het 

nic. Tien jaar later hct Van Roo yen ( 1979 : 84) bevind dat 44% van 'n procf

grocp van 200 gesinnc van kinderwctskooldogters nooH crcdicnstc bygewoon 

hct nie, terwyl 33,5% dienstc ongereeld bygcwoon hct en 'n skralc 5/'o ere

dienste gerceld bygewoon het. Dcrduisende kindcrs is vir hulle godsdienstige 

opvocding uitsluitlik op die skool aangewys. 

Binding met die kcrk en kcrkmcelcwing lcwcr 'n groot bydrac tot die docl

trcffende sosialisering van die kind. Kcrkvervrecmtlin~ soos weerspkcl uil 

die statistiek van die voorafgaandc paragrawc, betckcn per se die afwcsighcid 

van Skrifgefundccrde scdelikc norme en die invlocd claarvan op die sosio

pcdagogiese vorming van die kind. 

3.4.2. I Geen doop of uie-nakoming von die doopbcloftc 

Met die doopbclofte onderncem die ouers om hul kindc-rs "in die vrese van 

die Here te ondcrrig of te laat ondcrrig". 
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Talk ouers maak slaat or die kcrk en die skool om hulle kinders godsdicnstig 

le onderrig, maar kom nie self hulle onderncming van die doopbclofte na nie; 

ook nic deur hullc voorbecld nie, omdat hulle eie kcrkbesoek nie na wcnsc is 

nie (Schutte en Scholtz, 1975 : 27). 

lleelwat kinders word ook nie meer deur hulle ouers ten doop gehou nie. 

Jaarliks word groot getalle nywerl1eidskoolleerlinge gedoop gclyktydig met die 

aflegging van geloofsbelydenis, omdat hullc oucrs in gebreke gebly het om 

hulle klein le laal doop. 

3.4.2.2 Geen kategeticse onderrig 

In 'n ondersoek het Van Roo yen (I 979 : 84) bevind dat uit 'n proefgroep van 

200 gesinne slegs by 8,5% van die gesinne die kinders gereeld kat.egeseklassc 

bygcwoon het: by 19% van die gesinnc het die kinders katcgcscklasse ongerecld 

bygcwoon, tcrwyl 55% van die gesinne se kindcrs nooit kategetiese onderrig 

ontvang het voordat hulle as adolessente in die kinderwetskool geplaas is nie. 

(Vollcdigheidshalwe moet genoern word dat in die aangchaalde ondcrsock 

I 7,5% van die ouers en kinders sc kcrkbywoning en kategeticse ondcrrig nie 

vasgc.stel kon word nie.) 

Dit is nog steeds die ondervinding in die mcerderheid van die kinderwetskole 

(indicn nic in alma I nie) dat die mceste kinders vir die eerste keer gereclde 

kategetiese onderrig ontvang nadat hulle tot die kinderwetskool toegclaat is. 

"Waar dit afgckondigde nasionale bcleid is dat die opvoeding in skole chrislelik 

sal wees in die Republiek van Suid-Afrika, is dit duidelik dat die opvoeding 

van die kinderwetskool wei deeglik die morele opvoeding van die kind aan die 

religieuse sal koppel. Hierdie behoefte is by die pedagogics verwaarloosde kind 

soveel groter en was nog altyd by die taakopdrag van die kinderwetskool aan

gcsny." ( Departement Nasion ale Opvoeding : Professionele handleiding : 13) 

45 



3.4.3 Drankmisbmik van oucrs 

Drank word misbruik wannecr <lit nic meer op 'n matip.c nic. maar wei op 'n 

onbchccrdc en onbehcersde wyse sonder gcsonde oordcd gcbruik word. sodat 

dit nadeligc gcvolgc meehring vir die drinker self, die pcrsonc met wic hy inticm 

saamleef (gcsinslcde) sowcl as mcnsc met wic hy in die gcmeenskap saam wcrk 

en Iccf. Die klem val dus nic so seer op die hoeveclhcid drank en die reelmatig

heid waam1ce gedrink word nic, maar cerdcr op die gcvolgc of uitwerking 

daarvan op die drinker self sowel as die ll'lcnse met wic hy affilicer (Cronje en 

Van der Walt, 1978 : 217) . 

.1.4.3.1 Die omvang van drankmisbruik by die ouers 

Verskcic ondersoekers het hevind dat drankmishndk in 'n onmsharendc mate 

voorkom by oucrs van sorgbehoewcndc kinders. Strydom en Smith (RGN-ver

slag S-30, 1974 : 59) hct bcvind dat mcer as tagtig pcrs•·nt van die ondcrsock

grocp van I 31 sorgbchocwende kinders op ecn of amler stadium voor ver

wysing in die sorg van 'n man verkecr het wat mishmik van drunk gemaak het, 

terwyl 38,5% van die kinders in die sorg van 'n vrou was wat drank misbruik 

het. Jonker (1963 : 68) bcvind drankmisbruik by 48% van die gcsinne van 

sorgbchocwendc kinders wic sc huislike aglcrgrond sy ondcrsock hct. Van 

Roo yen ( 1979 : 183) het bevind dat by J 49 gcsinnc (74.5')'c) van die 200 

gesinne van doglers in kinderwetskole wat ondersoek is, drankmisbruik van 

een of albci ouers 'n rol gespecl het by die begronding van die sorgbchocwend

bevinding van die doglcrs. 

In laasgenoemde ondersoek word drankmisbruik by ouers gci<lenl.ifiscer as die 

oorsaak van kommittering met die hoogsle frckwcnsie van voorkoms (p. 212) 

en word die wansosialiscringscffck daarvan vir die kind soos volg geskets (p. 85). 

"Een of albci ouers begin 'n drankproblecm ontwikkel. 1-licrna volg die vcr

waarlosing van sedclike en sosiale standaarde sowel as dissiplinc in die huis, 

en toesig oor die kind bly in die slag. Weens swak ofsclfs geen oucrlike toesig, 

beland die kind in swak gcselskap en dikwels vir die grootstc gcdceltc van sy 

vryetyd op straat. Ecrlank vcrval die kind in wangedrag van een of andcr aard 

wat hom onder die aandag van proefbcamptcs bring, of ~elfs in botsing met die 

gereg laat bcland." 
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3.4..1. 2 Die uitwerking Ofl die bemep/arbeid 

Dmnkmisbmik moet noodwendig 'n nadclige invlocd op die bcrocp- en werk

situasie van die drinker he. AI sou hy nie sy werk verloor nie, maak dit van 

hom 'n minder cffektiewe en produktiewe werker. Dit is mocilik om 'n pro

blecm soos oormatige drinkcry, van 'n werkgewcr te vcrberg en as dit aan die 

Jig kom, verloor die drinker gcwoonlik sy wcrk (Van Zyl, 1969 : 147). 

Todt ( 1971 : 30) wys daarop dat drank die kognitiewe funksies van die drinker 

afstomp, sy wil om te presteer laat afncem en sy prestasievennoe verswak. As 

die vader sy werk verloor of dikwels van werk verander, word die moeder ver

plig om buitenshuis te gaan werk. Sy is dan vir lang ure van die lmis af weg; 

tyd wat sy aan die opvocding van haar kindcrs kon bestee het. 

3.4.3. 3 Die uitwerking op die gesinslewe 

Drankmisbruik raak die gesin in die cerste pick op die materii'le vlak. Dit 

werk nic net berocpsonbestendighcid in die hand nie, maar bring ook verkwis· 

ling van die geldmiddele van die gesin mee. In die tweede pick kan drankmis

bmik van die ouer(s) mcebring dat die kinders op geestclike en maatskaplikc 

gcbicd vcrwaarloos word. Dit wcrk ontwrigtend op die gesinsatmosfeer in en 

vertrocbcl die gesinsverhoudinge. Dikwels moet die kind hom skaam vir die 

afkcurenswaardige gedrag van sy ouers (soms in tecnwoordigheid van sy maats) 

wat kan aanleiding gee tot 'n minderwaardighcidsgcvocl by die kinders (Smith, 

1973: 55). 

Drankmisbruik raak die gesinslewe vera! op drie punte: 

(a) Ondamvning Pan ouerlike gesag. Hier is dit vcral die swak persoonsbceld 

van die ouer wat sy gesag oor die kind ondermyn. Geen kind het rcspek vir 'n 

ouer wat dikwels besopc is en as gevolg daarvan inkonsekwent optrce in sy 

gcsagsuitoefcning nic. "Childrl.'n of alcoholic families do not respect their 

parents' lack of love and guidance. Sometimes they follow the behaviour 

patterns displayed by alcoholic parents resulting in yet another generation of 

sick people." (Editorial : Fiat Lux, 1976 : 21 ). 
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(b) Die voorbeeld Pan (lie ouer. Die bdangrikheid van 'n onbcrispelike voor

bccld vir die sosialisering van die kind is reeds vroet'r in die hoofstuk hcnadntk 

(kyk par. 3.3.1.4). Dit is algcmt•ne kcnnis dat jong kill!lers hut ouers uilkies 

as idcntifikasiefigurc. 'n Kind knn nie normaal identifiscn met 'n oucr wat hy 

dikwels in 'n besope tocstand sien nie. Drankmisbmik versteur die harmonic 

in die huweliksvcrhouding van die ouers. Dit veroorsaak voortdurcnde rusics 

tussen die ouers wat die kind onveilig laat vocl en by hom 'n skewe bceld van 

huweliksharmonie laat posvat. Drankmisbmik kan sdfs lei tot onsedclikhdd 

en misdadigheid by die ouers, wie se voorbeeld dan snortgclyke gcdragsaf

wykings by die kindcrs tot gevolg klln he. 

(c) Gehrekkige rolidcntifikasie. Die lipering van geslagsrollc kan so ver tcmg

gevocr word as die blou en pienk klere en kombersics wat met scuntjies en 

dogtertjics ondcrskddelik gcassosiecr word. Van bale klein afbcgin die klcuters 

gcslagsrolle naboots, aanvanklik dcur met die ouers te identifisccr en later met 

die onderwyscrs van kleuterskole (Joffe, 1971 ; 467- 8). 

Block et al ( 1973 : 421) me en dat geslagsrolidcntifikHsie maar ccn van die 

aspekte van sosialisering is, maar log 'n baie fundamcnlcle aspck, en dat die 

identifikasie gewoonlik verband hou met die ouer wat die gcsagsrol in die gcsin 

beklce. "The sex-role typing or the child has been round to correspond to the 

sex of the dominant disciplinarian in the home, if that parent were also afrec

tionate." (p. 422). As die vader dan die domincrende pcrsoon is, soos dit hy 

die meeste gesinnc die gcval is, en vaders maak hullc mccr skuldig aan drank

misbruik (kyk par. 3.4.3.1, RGN-verslag S-30) as mocdcrs, is die kanse gunstig 

dat die kleuter met die vader sal identifiscer. Die gcbruik van sterk dnmk kan 

dan deur die kind aan die manlike geslagsrol gekoppcl word wal later in sy 

!ewe tot groot ontnugtcring en verwarring met betrckking tot die heeld van sy 

vader kan lei. 

Nadat Strydom en Smith 'n aantal gedragsvorme van oucrs van sorgbchocwen

dc kindcrs wat die sosiopedagogicse vorrning van die kind bcnadccl (waarondcr 

ook kerkvervreemding en drankmisbruik soos hierbo bcspn·ck) gcil:lcnlifisccr he! 

in hul ondersoek, kom hnlle tot die gcvolgtrekking: "Wannecr 'n kind opgroci 

in 'n gesin waar sulke benadelings aangctref word, sal dk kind se sosialiscring 
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gebrekkig of ontoereikend wces en sal hy nic in staat wees om sy rollc binne 

vcrhoudingsistcme bcvrcdigend tc vervul nie." (Strydom en Smith, 1974 : 60). 

3.4.4 Gebroke lmisc 

Met gebroke huise word verwys na gesinsonvolleclighcid. 'n Gesin word as on

volledig bcskou wanneer die vader of die mocder nie mcer saam met die kindcrs 

en die amkr ouer in dicselfde huis woon nie. Die ecn ouer kan afwesig wees 

as gevolg van dood, egskciding, kwaadwillige verlating, langtermyn gevangenis

straf en so meer. 

Wanncer die vader of moeder nie meer by die gesin is nie, kan die basiese 

gesinsfunksies nie rnecr op diesclfde basis gcskied as wanncer albei ouers daar 

is om mekaar aan tc vul en te ondcrskraag met bctrekking tot die opvoeding 

van die kindcrs nie. Dit implisccr verder dat die noodsaaklikc voorbecld en 

identitcitsriguur van of die manlike of die vroulike gcslagsrol nie mecr tcen

woordig is in die ontwikkelingsgang van die kinders nic. As cen oucr moet 

verdicn en opvm\d, kan die tocsig oor die jong kinders ernstigc skadc ly. 

Cronjc ct al ( 1976 : 279) wys daarop dat onvolledigheid van die gesin mcde

aanspreeklik kan wecs daarvoor dat adolcssente by jcugbcndes aansluit. Ge

brckkigc tocsig en dissipline en 'n bcgeertc om in brecre grocpsvcrband te 

bcwceg kan hicr as oorsakc beskou word. 

Gcsinsonvollcdigheid hct 'n aansienlik hoe rrekwensie by gesinne van sorg

bchocwcndc kinders wat uit gesinsvcrband wcggencem word. McLachlan et al 

( 1959 : 40) hct bcvind dat uit 1002 gevalle van sorgbchoewcnde kinders on

gcveer 48% van die kindcrs uit onvolledige huisc gckommitteer was. Van die 

groep van 200 gcsinnc van sorgbehoewcnde dogters in kinderwctskole wat deur 

Van Rooyen (1979 : 76) ondcrsock is, was 43% uit gcbrokc twist' afkomstig. 

3.4.4.1 Afwesighcid van die vader 

Afwcsigheid van die vader kan vcrwys na pcrmancnte afwcsigheid(dood) of 

tydelikc afwesighcid vir lang pcriodcs, of 'n vader kan ftsies by die gesin tcen

woordig wecs en weens onvcrskilligheid hom so min aan sy kindcrs steur dat 

49 



hy net ~o wei afwcsig kon gewees hct. Laasgenocmde staan bckend as vadcrlikc 

dcprivasie. 

Biller ( 1974 : 152) he weer dat 'n hcgte positiewe vcrhouding in die opvocding

situasic in die vroce kinderjare baie noodsaaklik is vir die kogniticwe ontwik

kcling, motivering en ander persoonlikhcidseicnskappe wat hydra tot akadc

miese en beroepsukses in die lalerc jare. 'n Positkf-affcktiewe rol in die op

vocding van die voorskoolse kinders blyk van groot w:uudc tc wecs met be

trekking tot die ontwikkeling van deursettingsvermol'. motiv!:'ring lot pres task 

en vasberade problcemoplossingsmoontlikhede - dil geld vir seuns en doglers. 

Vadcrlike deprivasie word dikwels gcRicnlifisct~r in die agtcrgrondsgcskk<lcnis 

van swak prestcerders met gemiddelde of bo-gemiddclde intelligensic. 

Dit is algemeen bekend dat as die vader as gesagsfiguur afwesig is tydens puher

teit en vroec adolessente jare, die kinders dikwels op hierdie stadium onbeheer

bare gcdrag openbaar. 

3.4.4.2 Afwesigll<'id l'an die moeder 

Dieselfde omskrywing van 'afwesigheid' van die vader wat hierho gegce is, 

geld ook ten opsigtc van die mocllcr. IJie moeder is die sentrale figuur in die 

gesinsopvoeding. Sy is die een wat die haba in die wcreld hring en hom versorg 

en vertroctel vandat hy die cerstc lcwenslig aanskou. 

Ausubel et al (I 980 : I 32) meen dat 'n dogter se ecrsfe hcgrip van mocdcrskap 

gebaseer is op die indrukke van haar eie moeder se optrcde en gedragswysc en 

die mate van affektiewe bclewenis wat sy in hicrdie verband ondcrvind. Mocder

deprivasie het in 'n sckere male ook 'n invlocd op die gchalte van mocdcrlik

heid wat die dogter in haar latere lewc bcreid sal wccs om te gee aan kinders 

wat van haar an1anklik sal wees. Hurlock hct bevind dat die afwesigheid van die 

moedcr baic nadeliger is vir die dogt.cr as die afwesiglwid van die vader. Dit 

versteur die homeostase van die familic-atmosfeer in 'n groter mate en hef 

vera! 'n invlocd op die voorskoolsc kinders. Tog affekteer <lit die adolesscnt ook 

in die opsig dat hy mi skool 'n gedcclte van die moeder sc pligte ten opsigtc 

van die .ionger kinders moet bchartig (Hurlock, 1967 : 617 18). 
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Rutter is van mcning dat emosionclc nood op 'n latcrc ouderdom die duh.lelikslc 

na vore kom by kinders wat bcmocdcring moes ontbcer op die ouderdom van 

ses maandc tot ongeveer vier jaar. By kinders jonger en oucr is die simptome 

minder intens. Die emosionele spanning wat ontstaan as gcvolg van rnocdcr

dcprivasie het ook groler invloed op die scuntjie wat dit heleef het as op die 

dogtertjic (Rutter, 1972 : 30-40). 

Die feit dat gcbrckkigc bcmoedering so dikwels in die Wcstcrse samelewing 

voorkorn, moct gedceltclik daaraan tocgeskryf word dal daar nie gcnoegsame 

gclccntheid gcskep word vir die jongmeisie om die rol van mocderskap, en al 

die veranlwoordclikheid wat dit meebring, aan te leer en ten volle te begryp 

nic (Merton en Nisbet, 1976: 385). 

3 .4.5 Kinderverwaarlosing 

Smis ( 1976 : 1-3) gee 'n volledige beskrywing van vcrwaarlosing wat soos volg 

saamgeval kan word: Die verwaarlosing van kinders is die wecrhouding van 

fisiese, psigiese en affektiewe entiteite deur omstandighede en gedragswyses 

van die ouers van die kind waarop hy in sy opvoedingsproscs gcrcgtig is. Kruger 

( 1973 : 192) me en dal verwaarlosing die bcgrip "deprivasie" omvat, wat 

hetcken om verstoke te wees van basiesc voorrcgte: van rnindcrbevoorrcg tc 

wces. 

Daar is relatief min kindcrs wat tot die geledere van die kinderwetskool toe

gelaat word wat nie een of ander vorm van verwaarlosing in hul opvocding as 

jong kinders bclewe het nic. 

3. 4. 5.1 f•'isiese vetwaarlosing 

J7isiese of matericle verwaarlosing impliseer dat die kind nie op voldoendc wyse 

voorsien word van die nodigc lewensmiddcle om normaal liggaamlik op te groci 

nic. Dit hel ook 'n invloed op die psigiese ontwikkeling: van die kind omdat 

kinders wat 11sies verwaarloos is later minderwaardighcidsgevoclens ontwikkel 
(Venter, 1972: 3). 
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Gcbrckkig:e vocding is nic so opvallcnd as g:ebrekkig:c kll'ding nie, maar kan tog 

crnstige gevolge hC vir die groci van tlic kind. Gchrck a an sckcrc vocdingstowwe 

in die diect, soos vitamines en mincntalsoute, kan lei tol gebrckkig:e liggaams

ontwikkeling; maer en bleek voorkoms, knopkniec. gchrekkigc liggaamsver

houding ens. Mcnige ehroniese longkwaal of asmaticse locstand mag sy oor

sprong he in die ontocreikendc klcding van die jong kind of ontocrcikt~ndc 

bcddcgocd om die kind gcdurcnde wintcrsnagte bchoorlik warm tc hou 

(Kruger. 1968: 74). 

Armoedc is die voor-die-handliggendc maar nie in alk gevallc die oorsaak 

van fisiese vcrwaarlosing nie. Kruger (1973 : 193) stcl dit lrcffend: "Gcwoonlik 

is die kind 'n toonbceld van die redes waarom die ouers so swak daantan toe is. 

Die inkomstetjic wat nog vcrkry word uit sporadiese ~l<Jgings om tc wcrk, vim! 

mcest.al sy weg deur die drankbottel of andcr uitlaatklcp. Die feit dal die kind 

materieel vcrwaarloos word, is maar net nog 'n verdcre dcd van 'n h\'lc pa teticsc 

pren tjie." 

3.4.5.2 Pedagogiese verwaarlosi11g 

Opvoedkundige verwaarlosing word dikwels geassosieer met arm gesinne, maar 

kan net so wei voorkom in gegoede gcsinnc. Dil vcrwys cerdcr na maalskaplike 

agterlikheid as na materiele agterlikheid. Venier implis•~er dit 'n !!cbrek ann 

opvoedkundige stimuli soos die afwcsighcid van goeie speclgocd, tydskrifle, 

~oeie taalgebruik en intellektucle ''oefcning", sw:~k maalskaplikc verhow.lings 

en morele waardes. Onverskillighcid en 'n gebrekkige oucr-kind-verhouding is 

verantwoordelik vir gebrckkige persoonlikheidsontwikkding en opvoctlkundige 

vorming van die kind (Kmger, 1973: 195). 

Opvoedkundigc vcrw;mrlosing k::m ook omskrywe word a~ 'n gebrck aan dcfini

ticwe doelgerigte opvoedingsmaatreels of opvot~dingsl•emocicni~ binnc die 

gesinskring. Die oucr stel nie hcpaalde cise vir of normc aan die kind met 

betrekking tot gedrag nie. Die kind word ongebonde f.!TOot, leer nooit om 

Ieiding en gcsag tc aanvaar nic; die sosialisering is tocvallig en nic planmalig 

en doelgerig nie. Die kinders word nic gelecr om selfsugtigheid lc ondcrdruk 
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en die bclange en behoeftes van gesinsgenote in aanmerking te neem nie. Per

missiwiteit is aan die orde van die dag en die kind smaak nooH die genot en 

bestendighcid van huisdissipline en selfdissipline nic (Siebcrhagen, 1968 : 13). 

Verskeie aspekte van pedagogiesc verwaarlosing kan onderskei word: 

(a) Psigologies-pedagogicsc vcrwaarlosilrg. Hierdie vorm van verwaarlosing 

behcls hoofsaaklik die affektiewe sy van opvoeding. 'n Warme, emosioncle 

liefdevolle verhouding tussen die kind en die res van die gesinslede is noodsaak

lik. Dit geld vera! die moeder-kindverhouding in die kleinkinderjare. So 'n ver

houding is ahsoluut noodsaaklik vir die normale persoonlikheidsontwikkeling 

van die kind. Kmger ( 1973 : 17 5) sc dat die fondament van die geestesgesond

heid en die persoonlikhcidsontwikkeling van die kind geld~ is in hierdie innige 

verhouding met die moeder, maar ook met die vader en broerljies en sustertjies. 

Psigologies-pedagogiese verwaarlosing kan ook in 'n heel ander vorm sy ver

skyning maak. Dit kom vera! onder die hocr lac van die bevolking voor waar die 

ouers self baie waarde heg aan sosio-ekonomiese status. Die kind het materiecl 

a lies wat hy nodig het, maar dan word die kind ged ryf om te presteer om die 

ouers se ambisieuse statusbewustheid te stimuleer. Die kind moet dikwels 

onder mcedocnlose dmk van die ouer presteer om sodoende in die ouer se 

prestasicbehoefte te voorsien en in die proses word die kind se eie behoeftes, 

vermocns en ideate buite rckening gelaat. 

(b) Sosiopcdagogicsc VC/Waarlosing. Sosiopedagogiesc verwaarlosing verwys 

na gebrek in die kind se sosialisering met betrekking tot die uitbeweging na 

die brecre sosialc sfeer buite die gesinskring. Dit hou verband (Pretorius, 1981 

: 129) met die pedagogiese verhoudinge in gesinsverband (ouers en ouer per

sone in 'n opvoedende hoedanigheid) en die nie-pedagogiesc verhoudinge 

(broers, susters, vriende en klasmaats). Die mate van affektiewe belewenis en 

toegencentheid wat die kind in hicrdie verhoudings ondervind, is bydraend

bepalend van sy laterc verhoudings in die gemeenskap. 

Vol gens Net ( 1960 : 34) hou sosiopedagogiese verwaarlosing ook verband met 

verhoudinge tussen adolessente en volwassenes buite gesinsverband. Wanneer 
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die kind begin uilbcwceg uit die gesinskring, moe! hy nog in vrrbondenhdd 

met volwassenes, gerig op volwassenhcid, voorl lcef totdat hysclf volwasscn

heid bereik am.lcrs ervaar hy sosiopedagogiese deprivasie. 

Pringle ( 1965 : 80) me en dat kinders, wat gedurende adolesscnsie uit die gcsins

kring verwyder word en in inriglings gcplaas word, cmosioncle slahililcit en 

sekuriteit kan behou as die ouer/kindverhouding voortj!esil kan word met 'n 

volwassene huitc gesinsverhand. Kindcrs wat, nadat hulk die oucrhuis verlaat 

het, 'n gevocl van verwerping ondervind, ondervind ook nanpassingsprobleme 

in die inrigting terwyl die m.lolessente wa t gebalansecrde pedagogiese vn

houdinge met volwassenes, wat vir hullc belangrik is, kan handhaaf, ernosionele 

stabiliteit en 'n gevoel van geborgenheid in die inrigting helcwc. Hierml'e word 

die sosiopedagogkse verhoudinge tussen leerlinge en pnsoneel van die kinder

wetskool beklemloon. 

Pretorius ( 1981 : 138) meen <.I at liefdeloosheid in die sosiopedagogiesc ver

houdings van die kind hom later openbaar in verwcrping en 'n arm gcvoelslcwl'. 

Die kind wat gebrekkige liefdevolle verbondenhcid met sy gcsin hclcwe, ly 

affektief honger en bly affektief arm. Hy anlwoord dikwels met 'n kruipcrig

soekende houding; soekend na liefde, warmte, aandag en aanvanrding. 

Die kind wat oorlaai word met licfde raak egosentries. lly kweck nooit 'n ge

sonde renlistiesc instelling ten opsigte van sy pick in die samelewing buite die 

huiskring aan nie. Sy wereld draai om homsclf en later ontvang hy stampe en 

stole in 'n koue saaklike buitewcreld (ontoereikemk sosiaahnaatskaplike 

orientering). 

(c) Sedelike ve1waarlosing. Karaktervorming en verwerwing van no nne as 

sedelike rigtinggewcrs is dee! van die opvoeding van die kind. Dit behcls die 

oordraging van sedelike waardes en norme (wat nic van dag tot dag verancler 

kan word nic) van geslag tot geslag en vanaf ouer na kind. Sedelike opvoeding 

lei tot geeslelike weerbaarheid wat weer vir die christen hoofsaaklik bcrus op 

die behoud van gcloof, die eticse (sedelike) en die estetkse in die !ewe (Mey~r, 
1967: 35). 
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''Die woord 'etiek' lc nadruk op die innerlike gcstcldheid van die mens, wat 

die oorsprong is van scdclike handeling en gcdrag ... Die sedelikc staan altyd 

in noue vcrband met die inncrlikc wilslewe van 'n verantwoordelike pcrsoon

likhcid." (Coctzee, 1960 : I 05 ). 

Aangesicn die sedclike lewe van die mens 'n wilshandeling is, bcteken dit 

eerstcns dat die oucr sy kind moet voorgaan met 'n korrektc voorbceld en 

twecdcns dcur ondcrrig in hienlie vcrband. As dit nie gebeur nie, word die kind 

sedelik vcrwaarloos. Sedclikc vcrwaarlosing het 'n hoc frekwensie in die voor

gcskicdenis van sorgbehoewcnde kindcrs in kinderwctskole en staan in dirckte 

verband met kcrkvcrvrcemding en drankmishruik by die ouers (kyk par. 3.4.2 

en 3.4.3). 

3 .4.6 Tocnemende permissiwiteit 

Permissiwiteit vcrwys na die steeds verslappcnde mate waarin oucrs hul kindcrs 

kontrolcer. Hurlock ( 1967 : 446) meen dat dit vera) tcr sprakc kom gedurende 

die adolessente .iarc. Hier kan wcinig sprakc wces van reels wat oortrce word 

omdat daar weinig reels is wat oortree kan word, en gevolglik straf die per

missiewc oucr bloedwcinig. Eerder word geglo dat die adolessent sal leer uit 

sy foute en dit gevolglik nic sal herhaal nic. Permissiewe ouers glo moontlik 

dat onnodige wrywing in die intcrpersoonlike vcrhoudings uitgeskakel kan 

word deur mcer toegccnik op te tree in die huis en in die skool. 'n Liberale 

siening wil dit he dat te vecl tercgwysings die adolessent se selfbeeld skaad en 

sy sclfstandigwordingsproses vertraag (Hurlock, 1967 : 446--7). 

Perrnissiwiteit op seksuele gebicd, wat gesien word as die aanvang van 'n al

gehcle permissicwc lcwcnshouding, kan soos volg beskryf word: Scksuele 

pcrmissiwiteit, (Cronje en Van der Walt, 1978 : 40) kom daarop neer dat 

norn1e vir die regulering van die gcslagslewe grootliks opsy geskuif word en in 

uitcrstc gevallc glad nie meer erken word nie. Gesien in die Jig van 'n lewcns

houding as 'n onwattendc stelscl van norme, waardes en gesag, ontstaan die 

vraag of seksuclc permissiwitcit nie later die hele lewensopvatting van mense 

kan karaktcriscer nic. Pcrmissiwitcit word in die samelewing en vera! onder die 

jeug gcpropagcer dcur twec dcnkrigtings, naamlik liberal is me en kommunisme: 
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3.4.6. I b!t~loed van die liberalisme 

In die moderne samelcwing word vera! die _jeugdigcs voortdurend gckon

frontccr, gckondisioneer en beihvloed deur verdernikc invloctlc van die libem

listiesc dcnkrigting. Hicrdic dcnkwysc wil wcgkom van "outydsc en vcrkramptc" 

idees en "modernc en vcrligtc" idees aanhang. Kommuniktlsicmcdia dra hicr

die moderne liberate kultuur en lewensbeskouing van 'n p(~rmissiewe samc

lewing tot binne die gesinskring, terwyl dit 'n loenemcnde aantal ouers bcweeg 

om, onder die dekmantel van die vrye natuur van die mt·ns, 'n laat-maar-gaan

houding tccnoor hul kinders se doen en late in te neem ( Prctorius, 1981 : G I). 

Die liberalisticse "vernuwing" of verligte idees is nie nd beperk lot ouerlike 

opvoeding nie. Bowers (1980 : 293) maak in sy onder~ock na lihcralisme in 

die ondcrwys die stelling dat: "Public schools in North America are one of the 

primary carriers of technological consciousness and thus should not he viewed 

as conservative institutions. Technological consciousness represents the ex tremc 

formu.lation of the Enlightenment-liberal ideology." Suid-Afrikaanse skolc is 

ook nie meer heeltcmal vry van die sogenaamdc verligtc liberalistit:se idees nic. 

3.4.6.2 Die invloed van die kommunismc 

Die scdelike, morelc en maatskaplike verval in die Wcs1erse samelcwing van 

die afgelope aantal dekades moet toegeskryf word aan subtiele maar direkle 

bemoeienis van die kommunismc. Die permissiewe gcmcenskap, die nuwe 

moraal met sy sekspervcrsiteit, die slordighcid van drag en gcdrag, die lcdig

heid, die skehnusick, die onrusbarendc toenamc in dwelmverslawing en die 

agilasie teen elkc vorm van semmur van die hedcndaagse jeugdigcs mort gewyt 

word aan subticle kommunis1iese ondergrawing van dk g(~estclike wet~rbaar

heid (Coetz:ee, 1972 : 5~6). 

Kruger (1973: 62) sc dat d.ic patroon van die verval van die Westerse bcskawing 

die lyne volg wat deur kommunistiese strategic uitgewcrk is, naamlik "gee vir 

die jongmense dwelmmiddcls; breek patriotisme en nasidrots af; skep seksucle 

losbandigheid en verwildcring." 
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Pretorius (1981 : 173) sluit hom aan by die aangehaalde skrywcrs ashy bcweer 

dat die jeugproblematiek van ons tyd gciiltensivcer word deur 'n kommunistiese 

aanslag op die gees en kultuur van die Westcrsc mens waarvan die jeug die hoof

teiken is, want, wie die jeug domineer, bepaal die toekoms. Die aanslag is in 

die vorm van 'n koue oorlog of kommunistiese infiltrasie van die Westerse 

kultuur - 'n gccstelike aanslag wat die jeug sodanig moct aftakel en losmaak 

van hul gcestelike en christelike ankers dat 'n militerc aanslag onnodig sal wees. 

Die opvoedcrs in kinderwetskole ondervind die uitwerking van die belemmerende 

faktore soos in die voorafgaande paragrawe bespreek is, daagliks in hul omgang 

met die leerlinge. Daar mag egter nooit verslapping intrce in hul pogings om 

die gcvolge van die verkcerde invlocde af te take! en om die leerling in sy 

totaliteit as mens op te voed en tot volwassenheid te begclci: risick, sosiaal, 

cmosionecl, intcllektucel en gecstelik nic. 

3.5 Faktore wat die sosialisering van die kind in die kinderwetskool strem 

na kommittering 

Daar is ook sekere faktore wat 'n nadelige invloed hct op die opvoedingsaksie 

van die skool. Oor die algemecn is dit faktore waaroor die skool geen of weinig 

beheer het en wat slegs teegewerk kan word sodra die kind oorreed kan word 

tot samewerking met, in plaas van onp:egronde antagonisme teenoor die skool. 

3 .5 .I Weglopery 

Weglopery uit kinderwetskole kom vry algemeen voor. Die duurte van die 

afwesighcid van die skool wisscl van 'n paar uur tot 'n paar maande. Vir hierdie 

tydperk is die leerling dan nie beskikbaar vir skoolonderrig. sosialisering of 

enige aksic van opvoedkundige aard nie. As die kind vir 'n relatiewe lang 
pcriode afwcsig is as gcvolg van drosscry, volg dit dat hy baie skoolonderrig 

misloop. As in ag geneem word dat die mceste leerlinge skolastics 'n agtcrstand 

opgebou het v66r toclating as gcvolg van stokkicsdraaiery, dikwelse verwisseling 

van skolc, lang periodcs in plekke van vciligheid, drossery vanaf die ouerhuis 

ens., is die feit dat drossery vanaf die skool dikwels die finale oorsaak is dat 

die kind druip, heeltemal verstaanbaar. 
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Deur tc dros vanaf die skool ondcrbret·k die kind die tcrapculksc program met 

bctrekking tot hersosialisering. Gedurcnde die periode wat hulk· v;1n die skool 

af weg is, kom die mccstc kindcrs maar weer in aanraki11g met die pcrsone en 

omstandighcde wat aanlciding gcgce !ret tot hullc vcrwydcring uit die gcsins

kring. Die opvocdingswerk wat by die skool gcdocn is. word daardcur weer 

ongedaan gemaak en wanncer hy lerugkeer na die skonl mocl in die mccstc 

gcvalle maar weer van meet af aan begin word met die tcrapic. 

3.5.2 Apartc skolc vir scuns en dogtcrs 

Aile kinderwctskolc wat by die ondersock bctrck is, is skolc vir ccn gcslag 

lcerlinge; dit wil se skolc wat slcgs seuns of slcgs dogters akkommodccr. Daar

bcnewens is die skole op vcrskillcmle dorpe dwarsoor die Rcpubliek vcrsprcid 

mel in die mceste gevallc slcgs een skool vir ecn geslag kindcrs op 'n dorp. 

Standerton in Transvaal is 'n uitsondering waar daar ;1parte kinderwC'tskole 

vir albei gcslagte kinders is (kyk Bylac A op p. 200). 

"Daar word beweer dat die feit dat in kindcrwetskole die gcslagtc in afsonder

like skole opgevoed word, beteken dat die kindcrs nic hehoorlik vir die !ewe 

voorberei kan word nie omdat dit 'n onnatuurlikc situ;~~ie is. Hierdie bcswaar 

het merietc, hoewcl toegcgce moet word dat volkome ko-cdukasic in kindcr

wetskole van kinders gedurendc die pubertcits- en adolesscntc jarc ook pro

bleme kan skep." (Departement Nasionale Opvocding· Professionele hand

leiding · 27). 

Die feit dat vrye, mrhrurlikc en spontanc vcrkeer tusscn scuns er• dogfers in 

kindcrwetskole nie ten vollc uitgelcef kan word nie en dat dit die sosialc ont

wikkeling van die adolessent ten nadclc beiilvlocd, ly gecn twyfd nic. Marais 

(1980 : 1484) mcen dat 'n gesonde Godgegcwe seun/dogler-vcrhouding nic 

kunsmatig met scdepreke gevorm kan word nie, maar tlal dit op natuurlike 

wyse moet ontplooi op 'n fondamcnt waarin normatiewe bcginsels soos gcsag, 

dissiplinc, orde, vcrtrouc, licfde en geloof die bclangriksk boustcnc moet wecs. 
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Uit gesprckke met vcrskcie hoofdc van kindcrwetskolc hct duidclik gcblyk 

dat mocitc gcdocn word om te kompcnsccr vir die p.cmis aan hctcroscksuele 

onderlingc vcrkccr by die ecnslagligc skole. Gcmcngdc sportoyeenkomste 

word gercCI waarhcen skole soms groot afstande moet aile. Skolc op naburige 

dorpe se lecrlinge 'kuier' oor en weer, vera! gcdurcndc vakansictyc wanncer 

daar maar gcrccld lecrlingc hy die skool agtcrbly wat weens ongunstigc om

standighcde nic huis toe kan gaan nic. Vcrdcre kontak tussen die twcc gc

slagte word hewcrkstcllig deur kerkhcsoek, bywoning van funksies in die dorp 

as tocskoucrs, dicnslcwcring by opcnbarc funksics, optrcdcs in die publick en 

opvoedkundige uitstappies. A.C.S.V.-kampc en lidmaatskap van kcrkjeug

vcrcnigings bicd ook gclccnthcid vir heteroscksuele verkcer. 

3.5.3 Die rookgcwoonte 

Die mecrderhcid lcerlinge wat tot kimlerwetskole toegclaat word, is reeds ge

woonterokers en baie leer die gewoonte aan onder druk van maats wat reeds 

rokcrs is. By scunskolc word die scuns onder sckere voorwaardes toegclaat om 

te rook, byvoorbceld in spcsificke rookkamcrs. By dogtcrskole word rook deur 

d ic reels van die skool vcrbied, maar vansclfsprckend beteken dit nie die einde 

van die rokcry nic. Die fcit da t rook verbicd word, gee aanlciding tot anti-sosiale 

gcdrag dcurdat die lcerling leer om "skelm" tc rcageer. Sy moet gedurig waak 

dat sy nie "gcvang" word nie; sy voer 'n voortdurendc stryd om rookgocd tc 

bekom, uit die aard van die saak op "onwcttigc" wyse, en boonop moct sy 

"bcrgplckkc" viml wat nie "ontdck" sal word nie. 

Die fcit dat rook verbicd word, kan selfs lei tot vcrsterk ing soos Eckert (1983 : 

439) in sy ondcrsoek in Amerikaansc hocrskole bevind het: "Because smoking

related behavior function as a key social symbol, anti-smoking compaigns that 

arc based on an inaccurate understanding of the social context in which smoking 
occurs, can reinforce this behavior." 

3.5 .4 Scksualiteit 

Scksualitcit is 'n prominente behoefte by cnigc jeugdige (adolcsscnt) maar 

miskicn mccr prominent by die jeugdige in die kindcrwetskool. As gcvolg van 
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steeds tocnemendc pcrmissiwitcit in die modcrnc samclcwing en onvoldocndc 

tocsig tuis, het baie leerlinge alrccds intieme scksuclc (>ndcrvinding met die 

tecnourgesteldc geslag gchad voordat hulle tot die skool tocgclaat is (kyk ook 

par. 3.4.6 en3.4.3.4). Pretorius (1981 : 175) noem ook die fcit dat die .icugdigc 

hom vandag in 'n samclcwing bevind wat 'n seksuclc rewolusie ondergaan, en 

wat gekenmcrk word dcur scdelike ontaarding en vcrval in 'n massale sekskultus 

met 'n naak-kultuur, as bydraendc faktor tot hierdie tocstand onder Jeugdigcs. 

Seksualitcit by kindcrs in die kinderwetskool is 'n problccm waarvan die op

voeders decglik kennis moet neem en wat wetenskaplik benader moet word 

deur skoolsiclkundiges en onderwyscrs t.en cinde die desosialiscrcnde invloed 

daarvan teen te werk. 

3.5 .5 Homoseksualiteit 

Homoseksua)iteit is 'n andcr probleem wat kotl uitstcek by kinderwetskolc 

en vcral by dogterskole. Weens die inticme aard van die probleem kom baic min 

wcrklike feitc aan die lig en is wat hier gese word voor!spruitcnd uit dcrticn 

jaar se ondervinding van die ondersoeker as onderwyscr by dogterskolc. 

Die vcrskynsel wat by dogterskolc ondervind word, kan sckcrlik nie as lcsbi

nisme geklassifisecr word nie, maar cerder as "lcsbies<' neigings" onder die 

dogters. Dit kom feitlik in enige gemccnskap voor waar 'n aantal pcrsone van 

dieselfde geslag vir relatief lang periodes afgcsondcrd werk en woon. Onlangs 

het aan die Jig gekom dat lesbiese vcrhoudings onder vroulike skofwcrkers op 

Vanderbijlpark alledaags geword het (Botha, 1984 : 3). 

Die mcestc dogters wat hulle aan die sogenaamde "Jcshicse dade" skuldig maak, 

knoop egter nom1ale verhoudings met scuns aan sodra h11lle weer met scuns in 

aanraking kom. 

Dje bedryf van verhoudings van hicnlie aard werk cgter dcmoralisNcml op die 

ontwikkeJing van die dogtcr in en lei mecstal tot skuldgcvoclcns en selfvcragting 

wat dan weer verwcrk moet word. 
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3.5.6 Vroee huwelike 

Vroee huwelike is nog 'n problecm wat tot dogtcrskolc bepcrk is. As gevolg 

van 'n klaarhlyklike leemte in die Kinderwct is dit vir 'n dogler moontlik om, 

met haar oucrs se goedkeuring, in die huwelik te tree sonder dat sy onthcf is 

van die be palings van die hofbevcl waarvolgens sy gckommitteer is. 

Mcnige hoof van 'n kindcrwetskool het al na 'n vakansie bloot 'n telegram ont

vang om hom in kennis tc stcl dat 'n bcpaalde dogter van sy skool in die huwe

lik bevcstig is en dus nie meer die skool sal bywoon nie. AI wat hom dan te 

doen staan, is om maar net die dogtcr se naam van die rol te skrap, wclwetendc 

dat die skool se taak ten opsigte van die dogter halfvoltooid beeindig is. 

3.6 Samevatting 

Sosialisering is die proses waardeur die individue leer om gebalanseerde !cdc 

van die sosiale groep waarin hul bewecg, te word. Dit begin net 11<1 geboortc en 

gaan voort vir die volle lewensduurte. 

Die bctckcnis van die ehristclikc huisgesin as kerncenheid van die samelewing 

kan mocilik oorskat word. Die funksies van die gesin met betrekking tot die 

sosialisering van die kind is essensieel aan alle sosialiseringsaksies en opvoedings

funksies van die skool, die kerk en die brct~rc samclewing. As hierdie funksies 

in die gesin skade ly, kom die langtermyn skadelike gevolge daarvan in die 

latere )ewe van die kind duidelik na vore. 

Hoewcl waardes en norme in die moderne samelewing voortdurcnd aan ver

andering onderworpe is, is 'n waarde- en normsisteem uiters noodsaaklik in 
die ontwikkclingsgang van die volwasscwordende opvoedcling omdat dit as 

rigtinggewers dicn om sy gedrag te bepaal en as boustcne vir sy latere vorming 

van 'n lcwensbeskouing wat sy gcdrag as volwassene sal rig. 

Daar is vcrskeic lecmtes in die gcsinne en gedmgstcndensc by die ouers van 

sorghehocwende kindcrs wal voor kommittering manifesteer en later die 

sosialisering van die kind in die kindcrwetskool nadclig beihvloed. Dit is fakt.ore 
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soos die disintegrering van die hcgtc gcsinslcwe, kerkvervrccmdin!!. drankmis

bruik van die ouers, gcbrokc huisgcsinne, kindervcrwaarlosing en toenemcndc 

permissiwil.eit in die gcmeenskap onder liberalistiesc en k(lllllllllnisticsc invlocd. 

Na die kinders tot die skool tocgelaat is, wcrk faktorc soos weglopcry. die rook

gewoonte, apartc skole vir die geslagtc, seksualiteit, honwscksua!itdt en vrod' 

huwclikc by dogters. bclemmercnd in op die hcrsosialiseriug van die lccrlinge en 

die tcrapcuticsc program van die skool in die algcmecn. 

In hoofstuk vier sal 'n beskrywing van adolcs.'\ensie as lewcnsfase tusscn kind

wccs en volwassenhcid gcgce word. Enkcle bchocftes van die adolcsscnt, met 

spesialc verwysing na die pedagogics vcrwaarloosde adolcssent in die kinder

wctskooJ, sal bcsprcek word. 
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