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s hedendaagse ouers besig om 
hulpelose, egosentriese kinders groot 
te maak en in die proses onderwysers 
te ondermyn? ’n Gereelde blogger 

vir die aanlynkoerant Huffington Post 
Canada meen dis die geval.

Hoewel Blair King ’n omgewingsweten-
skaplike is, het hy as pa van drie kinders en 
eggenoot van ’n onderwyseres, sy insigte in 
albei dié wêrelde gebruik om lesse wat hy 
self geleer het, met mede-ouers te deel. In 
die daaropvolgende sosiale-media-debat 
was daar sterk menings aan albei kante.

Tersia Thomas is aan die Natural 
Learning Academy, ’n privaat skool in die 
Strand, verbonde en dr Tienie Maritz is 
’n sielkundige van Pretoria. Hulle gee hul 
kommentaar:
 

ONNIES
Hoe voel jy oor jou 
kinders se onderwysers 
en hoe praat jy oor 
hulle voor jou kinders? 

Deur JACKIE PIENAAR-BRINK

Ouers mOet vir hul kinders se regte 
OpkOm, maar het OOk die verant-
wOOrdelikheid Om die nOdige Onder-
steuning aan Onderwysers te bied
Blair: Luister na onderwysers en aanvaar 
wat oor jou kind gesê word. Sodra jy ’n 
onderwyser voor jou kind weerspreek of 
bevraagteken, kry jou kind die boodskap 
dat die onderwyser se gesag nie respek 
verdien nie. Glo dit as jy wil, maar jou 
lieflingkind tree dalk anders weg van jou 
as voor jou op. 

Wanneer ’n onderwyser jou iets vertel, 
moenie na jou kind draai en vra of dit die 
waarheid is nie. Jy dink dalk jy betrek jou 
kind by die bespreking, maar jy bevraag-
teken inderwaarheid die onderwyser se 
betroubaarheid voor jou kind.

Tersia: Moet nooit ’n onderwyser verne-
der en afkraak nie, ook nie by die huis nie. 
Jou kind dink dalk nou dis cool, maar jy 
is besig om hom of haar te leer hoe om 
probleme en konflik te hanteer. 

Wanneer julle gesels, verduidelik aan 
jou kind dat konflik dikwels ontstaan 
weens verskille in die manier waarop 
mense dinge waarneem en interpreteer. 
Noem moontlike redes daarvoor en leer 
die kind om ook in die onderwyser se 
skoene te klim (wys byvoorbeeld op klas-
grootte, moegheid, onderwysers wat net 
mense is en die verskeidenheid leerders 
met verskillende behoeftes en persoon-
likhede).

Daar is egter ook die realiteit van 
onderwysers wat soms onredelik is en 
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jou kind
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foute maak. Jou kind praat dalk die waar-
heid en moet altyd die vrymoedigheid hê 
om met enige probleem na jou toe te kom. 
Hanteer so ’n klagte versigtig. By ouer 
kinders kan die ouer saam met die kind ’n 
gesprek met die onderwyser gaan voer en 
as mediator optree. Deur ondersteunend 
daar te wees, maar nie self te praat nie, 
leer jou kind vroeg reeds om selfstandig 
te raak en sy of haar saak redelik te stel. 
Bly kalm en gee leiding as die gesprek 
verkeerd loop.
Tienie: Ouers is primêre opvoeders binne 
die etiese omgewing en die onderwyser 
is die sekondêre opvoeder binne die 
logies-analitiese/kennisomgewing. Daar is 
egter definitiewe oorvleuelings en ’n goeie 
verhouding tussen ouer en onderwyser 
maak die ontwikkeling van die kind net 
soveel suksesvoller. Behandel dus die 
onderwyser met die nodige respek om jou 
kind te bevoordeel.
 
’n Onderwyser kan nie ’n Ouer 
se rOl in ’n kind se OpvOeding 
vervang nie
Blair: Ek kom gereeld ouers teë wat ver-
keerdelik glo dat kinders al die noodsaak-
like lewenslesse by die skool kan leer. ’n 
Onderwyser is veronderstel om op die 
akademie te konsentreer, terwyl ’n ouer 
goeie gedragspatrone en respekvolle 
gedrag by kinders moet vaslê.

Jou taak as ouer is om die voorbeeld 
te stel en aan jou kinders belangrike 
lewenslesse te leer. Die onderwysers kan 
dit aanvul, maar kinders gaan die ouer se 
voorbeeld volg. Maak dit ’n goeie een.

Dis die ouer se plig om seker te maak 
dat kinders hul werk doen, nie die onder-
wyser s’n nie.
Tersia: Ek stem saam. Die realiteit is 
egter dat gesinne verskil oor wat goeie 
gedrag behels. Wanneer kinders by die 
skool iets leer oor gedrag wat verskil van 
die manier waarop julle dit doen, moet ’n 
ouer eers aandagtig luister en dan rea-
geer. As jy nie heeltemal saamstem nie, 
verduidelik dat daar verskillende sienings 
is en moedig die kind aan om in die klas 
op te tree soos die onderwyser verwag 
(mits dit billik is). As jy radikaal van die 
onderwyser verskil, bespreek dit met 
die onderwyser, maar moenie sy of haar 
gesag teenoor jou kind afbreek nie.

’n Ouer mOenie ’n kind se beste 
vriend wees nie
Blair: Te veel ouers dink hulle moet eers-
tens hul kind se beste vriend en tweedens 
’n ouer wees. ’n Beste vriend staan jou in 
goeie én slegte tye by, maar hou jou nie 
verantwoordbaar vir jou optrede nie en pas 
nie dissipline toe nie. Dis hoekom ons ouers 
het. Hulle prent goeie gedrag en morele 
waardes by kinders in en dwing reëls af.
Tersia: ’n Ouer se mikpunt moenie wees 
om so gewild as moontlik te wees nie, maar 
om ’n kind só groot te maak en soveel 
goeie waardes te leer dat hy of sy eendag 
oral welkom sal wees. In al my gesprekke 
met tieners oor die jare staan een feit uit – 
ongeag hoe sleg ’n ouer is (en nou verwys 
ek na misdadigers, boelies, verslaafdes, en-
sovoorts), ’n kind bly baie langer lojaal aan 
’n ouer as wat hy of sy soms moet. Dus kan 
jy gerus wees wanneer dit kom by grense 
stel. Kinders mag dalk op jou gil en skree en 
vertel hoe haatlik jy is as jy nie kopgee nie, 
maar dis oppervlakkig. Diep binne besef jou 
kinders dat jy omgee en net die beste vir 
hulle wil hê.
Tienie: As ouers as die gesagsfigure 
aanvaar word, word daar geïmpliseer dat 
hulle die kind tot verantwoordelikheid in 
elke ontwikkelingsfase en ouderdom kan 
lei. Ouers vergeet soms ongelukkig dat 
opvoeding primêr oor die losmaking van die 
kind gaan sodat selfverwesenliking bereik 
kan word. Dit is ’n tydsame proses wat baie 
deursettingsvermoë en geduld verg. 

As die ouer die primêre opvoeder is, is 
dit ook sielkundig so dat die ouer se invloed 
op die kind baie groot is. Die kind se eerste 
ontwikkelingsbehoefte lê daarin om veilig 
te voel. Die ouer vorm die kind se veiligheid 
wat binne die ouerhuis gevestig word. 

Om ontwikkelingsbehoeftes te bevredig, 
verg ouerverantwoordelikheid. Die 
verhouding tussen ouer en kind is dus ’n 
“kenverhouding, vertrouensverhouding en 
gesagsverhouding”.
 
die één swakheid by kinders waarvOOr 
Ouers die skuld mOet dra, is aange
leerde hulpelOOsheid
Blair: Dis wanneer ’n ouer ’n taak voltooi 
die oomblik wanneer die kind sê: “Ek kan 
dit nie doen nie.” Ons maak ’n generasie 
groot wat óf ná een poging moed opgee, óf 
nie eens probeer nie. Mislukking is deel van 

grootword. Kinders moet leer om daarna 
op te staan en weer te probeer.

Ouers kan aan kinders wys hoe om 
iets te doen, maar moet dan terugtree.

Dit frustreer ’n onderwyser oneindig 
as ’n kind nie eens wil probeer om ’n taak 
te voltooi nie, maar hulle sien dit daagliks 
omdat te veel helikopterouers (met ’n 
misplaaste belangstelling in hul kinders 
se lewe) al die moeilike dinge vir hulle 
doen.
Tersia: Sjoe, ek kan dit nie genoeg 
benadruk nie. Kinders moet die geleent-
heid kry om te misluk, veral wanneer 
ouers nog daar is om hulle te leer hoe 
om dit te hanteer. Soms kry ek die indruk 
dat die misplaaste inmenging in kinders 
se leerprosesse meer te doen het met 
ouers se kompetisie met mekaar oor hul 
kinders se prestasies as werklike omgee 
vir hul kinders se selfstandigheid. Kyk na 
die natuur se manier van kinders groot-
maak. Daar’s baie te leer.

Ouers mOet erken as hulle verkeerd 
was en seker maak hul kinders 
hOOr hulle Om verskOning vra
Blair: Gebruik dit as ’n leergeleentheid. 
Kinders moet ook besef hul ouers het be-
perkings en weet nie alles nie. Wanneer 
ek iets nie weet nie, is my tipiese reaksie: 
“Ek weet nie, maar hoekom soek ons dit 
nie saam op sodat ons albei iets kan leer 
nie?” Of jy kan sê: “Ek weet nie, maar ek 
sal uitvind en terugkom na jou toe.” 
Tersia: Wees geduldig met jouself. As jy 
verkeerd opgetree het, verduidelik aan 
jou kind hoe jy fouteer het en hoekom, en 
vra om verskoning. Jy hoef nie ’n drama 
daarvan te maak en aanhou verskoning 
vra nie. Vergewe jouself. Jy’s net ’n mens 
en dis goed vir jou kind om dit te besef.
Tienie: Ouers en kinders is mense wat 
foute maak. Die maklikste manier om die 
waarheid aan die kind oor te dra, is om 
nooit “heilig en onaantasbaar” op te tree 
nie, maar nederig om verskoning te vra 
indien dit nodig sou wees. Só leer die 
kind ook om sy eie foute te erken, daar-
voor om verskoning te vra en die foute 
reg te stel.

Besoek www.vrouekeur.co.za 

vir nog ’n klompie wenke deur 

dr Tienie Maritz Vk
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