
BESIGHEIDSTUDIES NOVEMBER 2008 

 
Besigheidstudies is die eerste keer as ‘n nasionale eksamen in November 2008 geskryf.  Die 
vraestel was baie dieselfde as die voorbeeld- en voorbereidingsvraestel wat deur die 
Nasionale Onderwysdepartement uitgereik is.  Die vraestel het aan al die voorgeskrewe 
vereistes voldoen. 
 
ALGEMENE OPMERKINGS 

 

• Elke nasiener was slegs vir die nasien van een vraag verantwoordelik.  Die gevolg was ‘n 
deeglike nasienstandaard. 

• ‘n Groot rede tot kommer is die feit dat die vrae in afdeling C presies dieselfde was as dié 
in die twee voorbeeldvraestelle.  Kandidate het die antwoorde woordeliks weergegee 
soos in die voorbeeldmemorandums.  Papegaai-leer was aan die orde van die dag. 

• Die swak taalgebruik en die slordige handskrif van kandidate wek kommer. 

• Kandidate moet aangemoedig word om die instruksies in die vraestel te lees en 
sorgvuldig uit te voer. 

• Kandidate kon nie die vrae wat op gevallestudies gebaseer was hanteer nie.  Hulle kon 
nie die vrae interpreteer en uittreksels uit die gevallestudie gebruik om hulle antwoorde te 
staaf nie. 

• Opvoeders moet beslis meer aandag gee aan die beantwoording van vrae in Afdeling C.  
Elke antwoord moet bestaan uit ‘n inleiding, inhoud en samevatting/slot. 

• Kandidate kon ook nie die insigpunt kry wat toegeken is vir “onlangsheid en 
oorspronklikheid” nie.  Opvoeders moet die sakewêreld na die klaskamer bring. 

 
 
VRAESTEL 

 

AFDELING A 

 

• Die vrae was almal lae-ordevrae en kandidate het hoë punte gekry. 
 
AFDELING B 

 

VRAAG 2 

 

2.1.1 Baie  min kandidate kon voorbeelde verskaf van SETAs in die sakewêreld. 
 
2.2.1 Die afkorting BBSEB het probleme veroorsaak omdat kandidate nie die betekenis van 

die eerste twee B’s geken het nie.  Verskeie bronne maak net van SEB gebruik. 
 
2.4.2 Kandidate het die doel van die Wet op Billike Indiensneming geken, maar kon nie die 

uitwerking van hierdie wet op besigheidsbedrywe gee nie. 
 
2.5 Kandidate het die antwoord begin met die plasing van die advertensie, en het die 

stappe voor die plasing geignoreer. 
 
VRAAG 3 

 

3.1.1 Die meeste kandidate het voorbeelde verskaf sonder om die term te verduidelik. 
 
3.1.2 Kandidate het weer voorbeelde verskaf sonder ‘n verduideliking van die term. 
 
3.2 Kyk paragraaf 5 onder algemene opmerkings. 



 
3.4.1 Hierdie vraag is baie swak beantwoord.  Kandidate kon nie die beleggings in terme 

van die risikofaktor analiseer nie.  Die memorandum het lae, medium en hoë risiko-
investering gesoek. 

 
3.4.2 Die vraag het probleme veroorsaak vir kandidate wat nie Rekeningkunde as vak 

neem nie.  Aanpassings is in die memorandum gemaak om voorsiening daarvoor te 
maak. 

 
3.4.3 Kandidate kon nie die funksies van die JEB gee nie. 
 
 
VRAAG 4 

 

In die geheel is die vraag baie goed beantwoord. 
 
4.1.1 Kyk paragraaf 5 onder algemene opmerkings. 
 
4.1.5 Kandidate kon nie maniere gee om die welstand van werknemers in die werkplek te 

verbeter nie. 
 
4.2.1 Kandidate het nie die volle titel van die posisie gegee nie en is gepenaliseer. 
4.2.2 Kandidate het nie redes gegee vir hulle keuse van sekere aspekte van die 

advertensies nie. 
 
 
AFDELING C 

 

Kyk laaste twee paragrawe onder die algemene opmerkings. 
 
VRAAG 5 

 

Die vraag is baie swak beantwoord. 
 
Kandidate het die uitdagings geïdentifiseer, maar kon hulle nie klassifiseer volgens die drie 
besigheidsomgewings nie.  Die gevolg was dat geen punte toegeken kon word nie. 
 
Strategieë oor hoe om die uitdagings die hoof te bied,  is ook nie gegee nie. 
 
VRAAG 6 

 

Kandidate het nie vraag behoorlik gelees nie.  Hulle het algemene antwoorde verskaf sonder 
om te verwys na 'n eenmansaak en 'n beslote korporasie.  Verkeerde terminologie is ook 
gebruik, bv. "aandeelhouers" in plaas van "lede" of "vennote". 
 
VRAAG 7 

 

Die gewildste vraag op die vraestel. 
 
Heelwat kandidate het nie onderskei tussen bestuur en leierskap nie, en het hulle antwoorde 
begin met die onderskeie bestuurstyle.  Hulle het ook nie voorbeelde  gebruik om die 
toepassing van hierdie style in die werkplek te bespreek nie.  Opvoeders moet kennis neem 
dat daar meer style is as die drie algemeenstes. 
 



VRAAG 8 

 

Die vraag is goed beantwoord, maar kandidate het nie die gedeelte oor 
kwaliteitwerkverrigting beantwoord nie.  Die memorandum was egter van so ‘n aard dat 
goeie punte nog steeds verwerf kon word sonder om daardie spesifieke gedeelte te 
beantwoord.  
 
 

 


