
9. Die kleuter word ‘n kind [1] 

Ons het nou aan die breedste raamwerk van godsdiensopvoeding geraak, naamlik die werklikheid van 
die onsigbare wêreld waaroor dit in godsdiens gaan, en die aard van godsdienstige taal waarmee ons oor 
die onsigbare wêreld praat. Ons moet egter ook iets sê oor die kind wat gehelp moet word om aan die 
werklikheid van God te bly glo, en om die taal van die Bybel te verstaan. 

Dit is noodsaaklik dat ons ‘n indruk kry van die geestelike ontwikkeling van die kind tussen die 
ouderdomme vyf en dertien jaar, want dis juis in dié tyd dat ons “opvoeding” so maklik die kind sy 
antenne vir die onsigbare werklikheid ontneem, en daarmee ook sy vroeëre vanselfsprekende kontak 
met en geloof in God, en dit dikwels omdat ons godsdiensonderrig nie vir die kind van dié 
ouderdomsgroep sin maak nie. 

Om oor die onderwerp van kindergodsdiens te praat, is egter nie so eenvoudig nie. 

Daar is, eerstens, al dik boeke geskryf oor die verstandelike, morele en sosiale ontwikkeling van die kind 
tussen ses en dertien jaar oud. Jean Piaget, het hom byvoorbeeld daarop toegelê om die intellektuele 
ontwikkeling van kinders te verstaan. Lawrence Kohlberg se navorsing was op die kind se morele 
ontwikkeling ingestel. Erik Erikson het probeer om die ontwikkeling van ‘n kind se persoonlikheid te 
begryp, James Fowler om te verstaan hoe ‘n kind se geloofslewe ontvou, en Hawkes en Pease om die 
ontwikkeling in kinders se sosiale gedrag te beskryf. As godsdiens ‘n perspektief op die hele lewe open, 
kom ál hierdie fasette van kinderontwikkeling gelyktydig ter sprake. 

Tweedens baseer verskillende kinderkenners hulle beskrywings op verskillende filosofieë óór 
“ontwikkeling”. Daarom is daar, naas die verskillende aspekte van kinderontwikkeling, ook nog baie 
maniere waarop ‘n mens ‘n voorstelling kan maak van elke aspek van 'n kind se groeiproses. Berryman 
beskryf byvoorbeeld sewe moontlike maniere waarop ‘n mens ‘n kind se groeiproses kan beskryf. Deur 
één van die sewe te kies kan jy jou die kritiek op die hals haal van mense wat in een of meer van die 
oorblywende ses glo. 

‘n Derde probleem is: wat oor kinders se ontwikkeling gesê word, berus op veralgemenings, want daar is 
verskille tussen stedelike en plattelandse kinders, tussen kinders uit gegoede en kinders uit arm huise, 
en dikwels ook verskille tussen kinders uit dieselfde gemeenskap of gesin. 

Vierdens: handboeke oor kinderontwikkeling beskryf dié ontwikkeling aan die hand van stadia of fases 
in die groeiproses — iets wat ek hier ook gaan doen. Maar as ons praat oor die ontwikkeling van kinders, 
wil dit sê daar is voortdurend verandering, sodat ons nie kan sê 'n kind van ses of agt jaar oud móét teen 
dié tyd sus of so optree en wees nie. As ons dus oor “kenmerke” van kinders van sekere ouderdomme 
praat, gaan dit maar net oor ‘n soort “handvatsel” wat ons aan ons probleem sit om dit hanteerbaarder 
te maak. 

Omdat hierdie boek nie oor kinders se godsdienstipe ontwikkeling handel nie, maar bloot ‘n boek is wat 
‘n saak aan die orde wil stel, is dit nie my bedoeling om enigsins volledig te probeer wees nie. Ek gaan ‘n 
baie eenvoudige pad volg om die probleem waaroor dit gaan, te illustreer. Ek gaan hoofsaaklik gebruik 
maak van die ontwikkelingsfases van kinders se sosiale gedrag insoverre dit ons kan help om hulle 
godsdiensonderrig sinvol te beplan, en hier en daar iets byvoeg oor kinders se intellektuele en morele 



ontwikkeling. Dit gaan derhalwe slegs oor ‘n illustrasie, niks meer nie. Wanneer ons in alle erns teruggaan 
na die tekenbord, sal alle fasette van kinderontwikkeling in ons beplanning betrek moet word. 

Met dié voorbehoud in gedagte kan ons nou verder gesels. 

Hawkes en Pease gee in hulle boek Behavior and development from 5 to 12 'n baie breë indeling van die 
kenmerke van die sosiale gedrag van die ouderdomsgroep waaroor ons dit hier het, en ek selekteer en 
groepeer in die volgende tabel ‘n klompie daaruit wat vir ons gesprek van belang is. 

Algemeen 
Ses tot Sewe   Agt tot Tien    Elf tot Twaalf 
Wispelturige gedrag    Effens astrante, nonchalante Het kritiek op volwassenes 
Liggeraak     houding     Wil nie voorgesê word nie 
Afgetrokke en ingedagte   Tog plooibaar, onderhandelbaar Hou baie van spanwerk 
Bangerig vir vreemdelinge en en toeskietlik    Haat roetine 
vreemde dinge    Redelik ewewigtig   Is stil in volwasse geselskap  
Help graag     Sterk groepsgeoriënteerd  Streef na vryheid 
Kompeteer graag    Gevoelig vir kritiek    Is graag alleen 
Is 'n goeie luisteraar    Argumenteer graag en   Konformeer aan groep 
Aanvaar moeilik skuld vir iets  redelik logies     Is buierig 

Het 'n wye belangstelling in   
omgewing en mense 
Is gesteld op privaatheid 

Verhouding tot volwassenes 
Is lief vir onderwyser    Nogal veeleisend    Baie krities teenoor 
Skamerig teenoor ander  Leef van lof en aanmoediging volwassenes 
volwassenes       Is redelik krities beoordelend   Betwis volwassenes se  
Geneig om ouers te beproef Vel redelike raak oordeel oor  kennis 
en uit te daag    deel oor volwassenes  Praat nie graag met  

Kan erken as hy fouteer het, volwassenes nie 
maar soek graag alibi of  Heldeverering vir 
veroorsakende faktor (“wie het volwassenes wat nie 
dit begin?”)    teenwoordig is nie 
Begin ouers afsterf, terwyl groep  
al hoe belangriker word, maar is  
tog trots op pa, vind ma  
onontbeerlik en doen graag dinge  
saam met ouers 

Verhouding tot portuur 
Speel graag in los   Is krities teenoor eie familie   Seuns bewonder ander 
georganiseerde groep   Vorm spontaan groepe met eie  seuns wat presteer 
teenoor wie hy ’n    geslag, maar “haat” die ander  Meisies toon belangstelling 
kortstondige lojaliteit het   geslag     in seuns 
Hou van geheime met vriende Hou van reëls en spanwerk  Hou van kompetisie 
Is 'n swak verloorder   waar reëls ‘n rol speel   Behoort graag aan groep/klub 
Ses tot Sewe   Agt tot Tien    Elf tot Twaalf 



Is selektief oor naaste vriende  Neem graag deel aan 
met wie hy geheime kodes deel  gemeenskapsprojekte 
Vriendskappe is intens 

Belangstelling en intellektuele vermoë 
Vae tot redelike tydsbegrip   Redelike tot akkurate tydsbesef Is selfkrities oor wat hy lewer 
Hou van aksie en intellektuele  Beoordeel dinge graag en stel Kan redelik logies redeneer 
speletjies soos grappe en raaisels belang in wat andere sê en dink, Stel baie belang in wêreld 
Verloor belangstelling in   maar aandagspan is kort  om hom 
speelgoed    Hou van lees en dinge versamel Verdien graag eie geld 
Maar hou van boeke en verhale  Stel belang in die verlede en kan Hou van take 
Vra graag vrae oor doel van dinge gebeurtenisse met mekaar in Kan baie geïnteresseerd  
(“wat maak ‘n mens hiermee?”)  verband bring    wees in godsdiens 
Stel belang in skoolvakke   Stel belang in grootmenswêreld Stel hoë morele eise 
Kan lank by homself besig wees en speel graag toneel 

Vertoon graag talente en vestig  
so leierskap 

Die meeste van ons wat pa’s en ma’s, onderwysers of dominees is, sal ons kinders se sosiale gedrag in 
hierdie tabel herken. Daarom hoef ons nou nie op elke “kenmerk” in te gaan nie. Ons hoef maar net na 
’n paar “items” uit dié lys te kyk wat ons verdere gesprek kan vergemaklik. 

Vir kleuters is die wêreld klein en konkreet. Hulle wêreld bestaan hoofsaaklik uit hulle ma en pa en naaste 
familie —- en miskien die tannie van die kleuterskool of dagsentrum. As hulle van God hoor, is God 
iemand soos Pa of Ma, miskien 'n bietjie groter en sterker, maar nietemin heel konkreet. In ieder geval 
ervaar hulle geen skroom of huiwering om oor God of met God te praat nie. God is maar soos Pa. Daarom 
kan Hy in ’n kaskar ry. 

Hulle vra nie juis oorsprongvrae nie, dit wil sê hulle is minder geïnteresseerd in waar 'n ding vandaan kom 
as in wat hy doen of waarvoor hy gebruik word. Hulle nuuskierigheid word normaalweg ook met ’n heel 
eenvoudige antwoord tevrede gestel. Buitendien is hulle konsentrasietyd beperk, sodat lang antwoorde 
op hulle vrae geen nut het nie. Voor die lang antwoord klaar is, is hulle aandag alweer by iets anders. 

Hulle kan nie eintlik abstrak onderskei tussen dinge wat in sigself moreel “goed” en “kwaad” is nie. Hulle 
doen wat vir hulle lof inoes en laat wat vir hulle ‘n vermaning op die hals haal. Die perspektief waaruit 
hulle “goed” en “kwaad” beskou, is dus gebaseer op wat die lewe vir hulle goed of sleg maak. 

Maar op ouderdom ses tot agt verander dinge redelik skielik en dramaties. 


