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1.6.1 Verduidelik / bespreek die belangrikheid van sakeverslae. 

- 'n Sakeverslag bevat data en ander inligting oor 'n onderneming vir spesifieke  

   lesers. 

- 'n Sakeverslag stel inligting beskikbaar / vloei van kommunikasie na 

   belanghebbendes/ oor hoe dit met die onderneming gaan. 

- Senior bestuur vertrou op sakeverslae om hulle in te lig oor wat elke departement  

  doen. 

- Die besigheidsverslae is belangrik om die besluitneming in 'n onderneming te lei.  

- Sakeverslae is ook belangrik vir die bank wat geld aan die onderneming leen. 

 

1.6.2 Noem / omskryf kortlks / verduidelik riglyne vir die skryf van 'n effektiewe  

         sakeverslag. 

- Berei 'n oorsig voor sodat belangrike items nie uitgelaat word nie. 

- Skryf bondig, kort sinne en kom vinnig tot die punt. 

- Gebruik gewone taal met goeie grammatika en kort duidelike sinne om die feite  

  oor te dra. 

- Gebruik visuele opsommings deur akkurate, sinvolle visuele voorstellings te  

   gebruik, soos tabelle, grafieke, ens. 

- Wysig die verslag om seker te maak dat dit foutloos is. 

- Kry 'n tweede mening om voorstelle te maak oor hoe dit verbeter kan word. 

- Besigheidsverslae moet goed geskryf, akkuraat en betroubaar wees 

- Gebruik gewone taal om besigheidsverslae op te stel 
 

Bespreek stappe in verslagskryf 

- Analiseer die probleem √, berei 'n skriftelike probleemstelling voor om die taak duidelik te 
  maak. √ 
- Wees bewus van (antisipeer) die gehoor en kwessies √, want dit kan versprei word aan  

  mense vir wie dit nie bedoel was nie.√  
- Stel 'n werkplan op √, begin betyds en laat tyd toe vir 'n dinkskrum en voorlopige  
  navorsing. √ 

- Doen navorsing om data te versamel √ moet nie op die internet staat maak nie. √ 
- Organiseer, ontleed, interpreteer en illustreer die data √, oorweeg die doel. √ 
- Stel die eerste konsep van die verslag saam √, druk die eerste konsep uit en lees dit   

  deur.√ 
- Hersien, proeflees en evalueer√, vra 'n kollega om die verslag te lees. √ 
 

1.6.3 Verduidelik die belangrikheid, voor- en nadele van grafieke / diagramme,  
         simbole / prente.                                                            (Gr 12 Junie 2015 V 3.6.3) 
Voordele van 'n grafiek / diagram 

- Word gebruik wanneer inligting √ in dele aangetoon moet word. √ 
- Grafieke is  visuele opsommings van onskatbare waarde   √, aangesien dit 'n beter begrip  
  van die aanbieding verhoog.√ 

- Mense kan tendense maklik met grafieke  identifiseer, √ omdat dit duidelik aantoon watter  
  dele groter / relatief tot ander is 
- Meer visueel aantreklik, √ daarom kan belangrike feite beter onthou word 
- Makliker om te lees √ en behou die gehoor se aandag. √ 

- Nuttige visuele maniere om data voor te stel √ maklik om patrone te sien / vergelykings te  
   tref.√ 
- Kommunikeer syfers baie duideliker √ as om slegs 'n stel getalle te wees. √ 
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Nadele van 'n grafiek / diagram 
- Kan verwarrend wees √ as dit nie eenvoudig en duidelik is nie. √ 
- Tydrowend√ omdat dit omslagtige berekeninge behels. √ 

- Te veel veranderlikes √ kan dit moeilik maak om te lees.√ 
- Die gehoor kan deur grafieke afgelei word √ en nie op die aanbieding konsentreer nie. √  
- Sommige grafieke toon miskien net die persentasie √, maar dui nie die belangrikste  

  neigings aan nie. √ 
 
Voordele van simbole / prente 

- Visuele aanbieding in die vorm van simbole  of  prente, spreek meer as duisend woorde.  
- Kan help om die gehoor se aandag te kry en 'n punt (beginsel) oor te dra. 
- Meer visueel aantreklik, dus sal belangrike feite beter onthou word. 

 
Nadele van simbole / prente 
- Nie nuttig as die kwaliteit van die simbool / prente nie duidelik is nie. 

- Prente kopieer nie altyd baie goed nie. 
- Kan verwarrend wees as dit nie eenvoudig en duidelik is nie. 
- Die gehoor se aandag kan afgelei word deur grafieke / illustrasies en dan nie op die 

  aanbieding self konsentreer nie.  
(DBE-voorbeeld V 2.5) 

Redes vir die gebruik van PowerPoint vir 'n aanbieding 

- 'n PowerPoint-aanbieding lok die gehoor se aandag. √  
- Skyfies ondersteun 'n aanbieding√ aangesien die belangrikste punte uitgelig word. √  
- Die sleutelpunte van die aanbieding √ kan saamgevat word.√ 

- Teks / grafika / multimedia kan saamgevat word √ om 'n aanbieding te ondersteun. √  
- Maklik om te kombineer √ met klank- / videogrepe √ 
- Video-grepe bied verskeidenheid √ en hou die aandag van die gehoor. √ 
 

1.6.4 Omskryf kortliks/ Verduidelik / Bespreek faktore wat in ag geneem moet word   

         tydens die voorbereiding vir 'n mondelinge aanbieding.   

          (DBE-voorbeeld V 2.4) 

Faktore wat in ag geneem moet word by die voorbereiding van 'n mondelinge 

aanbieding 

- Skryf die doel √ en die doelwitte van die aanbieding neer. √ 

- Beklemtoon die hoofdoel in die inleiding√ van die aanbieding. √ 

- Inligting wat aangebied word, moet relevant en akkuraat wees. √ 

- Berei 'n eerste konsep (rofwerk) van die aanbieding voor met 'n logiese struktuur wat 'n 

inleiding, liggaam en slot insluit. √ 

- Neem die mense in die gehoor in ag √. Ken hulle, bv. taal, √ 

- Die aanbieding moet 'n inleiding,  √  liggaam en 'n gevolgtrekking hê.√ 

- Skep visuele hulpmiddels√ om die punte te staaf. 

- Oefen die aanbieding √ en neem die tyd terwyl jy oefen. √ 

- Oefen voor iemand,  vir hul mening √ sodat die doel en doelwit  bereik kan word.√ 

- Die gevolgtrekking moet 'n opsomming van die belangrikste feite wees √ en hoe dit met 

die doelwitte verband hou /aan toon dat alle aspekte aangespreek is. √ 

- Besoek die lokaal √ en sorg dat jy visuele hulpmiddels gebruik wat geskik is vir die 

vertrek.√ 

(Nov 2018 V 2.5.1) 
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Stappe om voor te berei vir 'n mondelinge aanbieding (nie in eksamenriglyne nie) 

- Skryf die doel √ en die doelwitte van die aanbieding neer. √ 

- Oorweeg die mense in die gehoor. √ Ken hulle, bv. taal, √ 

- Die aanbieding moet 'n inleiding  √  liggaam en ‘n gevolgtrekking hê. √ 

- Skep visuele hulpmiddels √ om die punte te staaf. √ 

- Oefen die aanbieding √en neem die tyd terwyl jy oefen. √ 

- Oefen voor iemand vir hul mening √ sodat die doel en doelwitte bereik kan word. √ 

- Besoek die lokaal √ en sorg dat jy visuele hulpmiddels gebruik wat geskik is vir die 

vertrek. √ 

 
1.6.5 Adviseer ondernemings hoe om voor te berei vir ondersteuningsmateriaal vir 'n  

         aanbieding.                                                                                      (Nov 2018 V 2.5.2) 
 
-   Gebruik groot, duidelike letters wat maklik op 'n gepaste afstand gelees kan word. √√ 

-   Moet nooit te veel inligting op ondersteuningsmateriaal skryf nie. √√ 

-   Verskaf visuele voorstellings van statistieke in die vorm van grafieke of diagramme. √√ 

-   Bevat opsommings van wat jy wil oordra en nie die totale teks nie. √√ 

-   Wees kleurvol en trek aandag. √√ 

-   Wees betekenisvol en toepaslik. √√ 

 

1.6.6 Verduidelik die doel (funksie) van oudiovisuele hulpmiddels. 

(sluit enige middel in wat klank (oudio) of sig (visueel) gebruik om idees oor te dra. 

-   Om 'n aanbieding te verbeter 

-   Om opwinding te skep 

-   Om die gehoor te betrek 

-   Om die gehoor te help om die aanbieding te onthou 

 

1.6.7 Identifiseer oudiovisuele hulpmiddels uit gegewe scenario's / gevallestudies. 

1.6.8 Ondersteun jou antwoord deur aan te haal uit gegewe scenario's / 

         gevallestudies. 

-   dataprojektor 

-   interaktiewe witbord 

-   video konferensie 

-   oorhoofse projektor 

-   uitdeelstuk 

 

 Tipe visuele hulpmiddels 

-  Tabelle √ 

-  Grafieke.√ 

-  Illustrasies√ 

-  Diagramme√ 
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(Feb 2016) 

Voordele vir die gebruik van visuele hulpmiddels in aanbiedings. 

- Ondersteun / beklemtoon √ die belangrikste punte van die onderwerp.√  

- Help die gehoor om die onderwerp te verstaan / uit te klaar.√ 

- Maak 'n aanbieding meer verstaanbaar√ en meer onvergeetlik.√ 

-   Nuttig by die aanbied van inligting aan lede van die gehoor  wat die beste leer √ deur  

middel van visuele hulpmiddels. √ 

- Maak 'n opsomming van groot hoeveelhede feite √ om die aanbieding kort en saaklik te 

hou.√ 

- Opvallende visuele hulpmiddels kan die gehoor / lesers se aandag trek.√ 

- Sleutelinligting van 'n aanbieding, bv. die kontakbesonderhede van die aanbieder, kan 
gegee word via uitdeelstukke / besigheidskaartjies, ens. 

-   Baie nuttig wanneer finansiële inligting aan die bestuur voorgelê word. 

-   Stimuleer meer as een sintuigl van die gehoor tydens 'n aanbieding,  bv. sien en hoor,√ 
    om hul aandag te trek / behou.√ 
-   Verbeter die professionele gehalte van die aanbieding √ wanneer geskikte visuele  

    hulpmiddels gebruik word.√ 
 

1.6.9 Verduidelik faktore wat in ag geneem moet word by die ontwerp van 'n 
         aanbieding. 

- Ken jou gehoor. √√ 
- Die aanbieding moet 'n inleiding, liggaam en gevolgtrekking hê. √√ 
- Stel die doel  van die aanbieding in jou inleiding. √√ 

- Gee eers 'n oorsig van die belangrikste inligting. √√ 
- Gebruik visuele hulpmiddels / tabelle / grafieke / diagramme en prente effektief. √√ 
- Gebruik geskikte opskrifte vir afdelings/ opskrifte, onder-opskrifte en kolpunte. √√ 

- Maak 'n opsomming van sleutelbevindings / sluit af deur aan te dui hoe doelwitte bereik 
  is. √√ 
- Oorweeg eksterne faktore, bv .lawaaierige omgewings, wat die aanbieding kan 

  beïnvloed. √√ 
- Hou by die tydsbeperking om verveling te voorkom. √√ 
- Wees goed voorbereid / Ondersoek die onderwerp in diepte 

- Laat tyd toe vir terugvoer / vrae. √√ 
- Praat duidelik en hoorbaar. √√ 
- Hou oogkontak met die gehoor. √√ 


