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Ingesteldheid vir 
Groei (IG)
(Op leerders gemik) 

Die doel van hierdie 
program is om die 
ingesteldheid van leerders 
te transformeer vanaf ’n 
vasgestelde ingesteldheid, 
wat glo dat mens gebore 
word met sekere vermoëns 
wat nie verander kan word 
nie, na ’n ingesteldheid 
om te groei, waar daar 
geglo word dat inspanning 
en harde werk mens se 
vermoëns kan verbeter. 

Ingesteldheid vir groei, wat 
die afgelope paar dekades 
deur die internasionaal 
bekende sielkundige, Carol 
Dweck, gekonseptualiseer 
en voorgestaan is, verwys 
− in hierdie geval – na 
fasilitering van bepaalde 
geteikende grade en hoop 
om aansienlike verbeterings 
in leerdergedrag en uitslae 
op te lewer. 

Ingesteldheid vir 
Verandering (IV) 
IV bestaan uit twee 
programme: 

IVO is op onderwysers 
gemik en die doel 
daarvan is om ’n 

positiewe ingesteldheid 
ter voorbereiding van 
verandering te kweek.
In die afwesigheid van ’n 
positiewe ingesteldheid, 
streef dit daarna om 
onderwysers te oorreed om 
gewilliger te wees om met 
nuwe denk- en werkswyses 
binne die voortdurende 
druk van hulle daaglikse 
lewens te eksperimenteer, 
dit te onderrig en toe 
te pas. Die Wes-Kaap 
Onderwysdepartement 
(WKOD) het die 
kundigheid van opgeleide 
en geregistreerde 
neurolinguistiese praktisyns 
(NLP’e) verkry om hierdie 
hoogs gespesialiseerde 
opleiding van alle 
onderwysers te fasiliteer. 

IVNO is op nieonderrig 
personeel/amptenare 
gemik en die doel daarvan 
is om werknemerwelstand 
te bevorder deur ’n 
benadering wat op 
vermoëns, waardes en 
doelwitte gebaseer is, 
te gebruik. Die eerste 
aflewering daarvan is 
’n reeks sessies oor 
persoonlike bemeestering 
(PB) wat op alle nieonderrig 
amptenare tot op 
salarisvlak 8 gemik is. Die 
tweede fase sal op die mag 
van dienslewering (MDL) 
konsentreer.

BELOWENDE AANDUIDING 
VAN SUKSES TOT DUSVER4

AA Onlangse 
loodsondersoeke na 
IG wys dat hierdie 
intervensie betekenisvolle 
verbeterings aan 
hoërskoolleerders 
se Wiskunde-uitslae 
opgelewer het. 

KONTAKBESONDERHEDE5

AA ’n Onlangse loodsondersoek 
na IVO is deur onderwysers 
sowel as prinsipale 
geprys – party het openlik 
aangemoedig en beter toerus 
gevoel om die vele uitdagings 
wat hulle by die skool 
ondervind, tegemoet te kom.

AA Amptenare wat 
leierskapsessies 
bygewoon het, het 
dawerende goedkeuring 
daaraan gegee en ’n 
merkwaardige nuwe 
insig opgemerk – in 
hulleself!

INGESTELDHEID 
VIR GROEI
“Die beste geskenk wat 
ouers aan hulle kinders 
kan gee, is om hulle te 
leer om van uitdagings 
te hou, nuuskierig oor 
foute te wees, inspan-
ning te geniet, en aan 
te hou leer. Sodoende 
hoef hulle kinders nie 
na lof te soek nie. Hulle 
sal lewenslank hulle eie 
vertroue kan opbou en 
herstel.” 

- Carol S. Dweck

https://wcedonline.westerncape.gov.za/transform-perform

Kyk T2P in 
OORSIG 

Video



As provinsiale onderwysdepartement is ons dit 
aan elke kind in hierdie provinsie verskuldig om 
onderrig te bied wat verseker dat hulle die bes 
moontlike inwoners sal wees, gedurende sowel 
as tydens die hoogtepunt van hulle onderrig. 
Alhoewel alle rolspelers in die onderwys goeie 
vordering met die verhoging van ons standaarde 
die afgelope paar jaar gemaak het, is die sosio-, 
sielkundige en ekonomiese uitdagings in ons 
skoolgemeenskappe dwarsdeur die provinsie 
altyd teenwoordig. Die minste wat ons vir ons 
leerders kan en behoort te doen, is om hulle 
te laat verstaan dat dit moontlik is om hulle 
uitdagings te oorkom en hulle te waarsku teen 
die valse beloftes van grootheidswaan wat 
sosiale magte belowe. 

Die WKOD erken dat daar ’n behoefte is aan ’n 
verskuiwing of “transformasie” van die harte, 
denke, benaderings, ingesteldhede en gedrag 
van alle belanghebbendes binne die uiters 
gedwonge ekonomiese, sielkundige en sosiale 
omgewing waarin hulle werk vir die verheffing 
van die leeromgewing en die uiteindelike 
verbetering van kinders se uitslae (“prestasie”). 
Derhalwe noem ons dit die Transformeer om te 
Presteer (T2P)-strategie.

T2P is in wese ’n geïntegreerde strategie wat 
uit vier pilare bestaan. Die T2P-strategie en sy 
pilare word hieronder van naderby bekyk: 

Leierskapsontwik-
keling (LO)  
(Op alle leierskap-, 
korporatiewe sowel as 
akademiese sektore, gemik) 

Hierdie program sluit 
persoonlike opleiding/
mentorskap, persoonlike 
bemeesteringsessies, 
“Etos Leierskap”-sessies, 
inleidings tot Ingesteld-
heid vir Verandering en 
scenario-opleiding in. 

Waardes in 
Onderwys (WiO) 
(Op alle skoolgemeenskappe 
en alle korporatiewwe 
amptenare gemik) 

Die doel van hierdie 
program is om almal 
in die onderwys in die 
provinsie sover te kry om 

gemeenskapswaardes 
uit te lewe sodat dit die 
aksies en gedrag van 
alle rolspelers/indiwidue 
op ’n positiewe wyse 
kan beïnvloed. Die 
WKOD het in hierdie 
verband besluit om sy 
organisatoriese kultuur 
na ’n waardesgedrewe 
organisasie te 
transformeer. 

Die bekendstelling 
van WiO aan algehele 
skoolgemeenskappe 
is dus ’n uitbreiding 
van wat binne die 
organisasie aan die 
gebeur is, en wat dit 
graag wil hê moet 
gebeur in alle sfere van 
elke skoolgemeenskap in 
die provinsie.

HOEKOM T2P?2
Die WKOD het die afgelope paar jaar begin om in 
’n waardesgedrewe organisasie te transformeer wat 
vasberade is om sy visie van gehalteonderrig vir elke 
kind in elke klaskamer in elke skool in die provinsie te 
verwesentlik. Derhalwe het ons 2017 as Die Jaar van die 
Onderwyser verklaar en die status van die onderwyser 
in die onderwysgemeenskap en gewone publiek verhef, 
2018 as Die Jaar van Waardesgedrewe Leer, waar die 
fokus op die toepassing van waardes, waardesgedrewe 
gedrag en verantwoordbaarheid dwarsdeur alle skole 
was, 2019 as Die Jaar van die Leerder en 2020 as Die 
Jaar van Funksionele Skole. Hierdie jaar, 2021, is as Die 
Jaar van Waardesgedrewe Leierskap verklaar met die 
hoop om “Funksionele skole te verbeter”.
 
Die T2P-strategie spreek die ingesteldhede en waardes 
wat die handelings en gedrag van alle rolspelers in die 

onderwysstelsel (leerders, onderwysers, ouers, en 
amptenare, ingeslote leierskaps- en topbestuur) 
beïnvloed, aan. Die doel is om denkwyse te 
transformeer, wat op sy beurt aanleiding sal gee 
tot groter kennis en begrip, karakterbou, sosiale 
samehorigheid en nasiebou sal beïnvloed en 
uiteindelik beter resultate sal lewer.

WAT IS DIE TRANSFORMEER 
OM TE PRESTEER (T2P) 
-STRATEGIE? 
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Kommunikasiestrategie
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Toesighoudende rol deur Bestuur 
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Transformeer om te Presteer 
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HOEKOM IS DIT NODIG 
OM NOG ’N STRATEGIE 
TE HÊ?
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NUWE INGESTELDHEID = NUWE UITSLAE


