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SOORTE OPSTELLE

VERHALENDE OPSTEL  

• Dis ŉ interessante vertelling van ŉ 
storie/gebeurtenis(-se) (gewoonlik uit die 
verlede). Dit kan vanuit enige perspektief
geskryf word. 

• Hierdie opstel gaan oor iets wat gebeur en
vertel word (’n storie of gebeurtenis.) 

• Dit word opreg en met entoesiasme geskryf. 
• Die inhoud is boeiend, interessant en

samehangend. 
• Die vertel-/storielyn ontwikkel logies en die 

verhaal oortuig. 
• Die verhaal word uit eie ervaring geskryf of 

kan fiktief wees. 
• Karakterisering oortuig en die 

agtergrond/atmosfeer is geslaagd. 

ARGUMENTERENDE OPSTEL

• Die skrywer het ’n spesifieke mening/opinie en
argumenteer daaroor om sy/haar standpunt te
motiveer. Die skrywer se mening moet deurgaans
duidelik wees. 

• Dit is ’n subjektiewe opstel waarin die skrywer
probeer om die leser te oortuig om sy/haar
perspektief te deel. 

• Kan subjektief wees en definitiewe opinies moet
gestel word 

• Eie mening gee op ’n baie en oorspronklike en
treffende manier

• Gee reeks argumente om perspektief te motiveer
• Konsentreer op argumente vir/teen ’n standpunt



BESKRYWENDE OPSTEL

• Die skrywer beskryf iets/iemand soos hy/sy dit ervaar

(dis moeilik om iets te beskryf wat nie eerstehands

ervaar is nie) en stel die leser in staat om die 

onderwerp wat beskryf word, net so lewendig soos

hy/sy te beleef. 

• Waarnemings met al vyf sintuie en ’n goeie

woordeskat word vereis. 

• Insig, begrip, eie belewing en sinvolheid geniet

aandag. (Dus meer as net die opnoem van 

waarnemings.) 

• Tekste kan varieer van realisties na ’n verdieping in die 

aanbieding. 

• Eie gevoelens oor die beskrywing kan gegee word. 

• Plekke, gebeure en karakters word presies en

akkuraat beskryf. 

• Karakters moet lewensgetrou wees: innerlik en uiterlik. 

• Beeldspraak, idiome en spreekwoorde word op ’n 

oorspronklike wyse aangewend. 

BESPIEGELENDE OPSTEL

• Die skrywer oorweeg/deurdink ’n 

idée/lewenswaarheid en gee sy/haar

emosionele reaksies en gevoelens

weer. Bespiegel oor ’n droom of 

aspirasies. 

• Die probleem, situasie, saak, onderwerp

word omskryf. 

• Die onderwerp word bepeins, oordink. 

• Verskillende opsies word teen mekaar

opgeweeg en ’n eie mening word 

• Sinstruktuur, spelling, leestekens, 

taalgebruik en paragrafering moet

aandag geniet. 



BEREDENERENDE OPSTEL

• Dis objektief en probeer om ’n gebalanseerde gesigspunt van 

beide kante van ’n argument te gee. Die skrywer oorweeg

verskeie aspekte van die onderwerp onder bespreking en bied

teenstellende menings onpartydig aan. Die skrywer mag tot ’n 

spesifieke gevolgtrekking kom aan die einde van die opstel, 

maar die argumente vir en teen die onderwerp moet goed

gebalanseerd en duidelik ontleed wees in die ontwikkeling van 

die opstel. 

• Die opstel handel oor ’n onderwerp waaroor standpunt

ingeneem word, alreeds tydens die inleiding. 

• BEIDE kante van die argument moet beredeneer word. 

• Die inhoud oortuig en ontwikkel logies en helder. 

• Die leser word deur die skrywer se standpunt oortuig. 

• Oorredende en emotiewe taalgebruik kom voor. 



Wanneer jy skryfstukke moet skryf, kan jy nie net vinnig wegspring en ‘n skryfstuk een
keer klaar skryf nie.  Dit is belangrik dat jy die volgende stappe in prosesskryf volg:
❖ Beplan/pre-skryf
❖ Skryf ‘n eerste poging
❖ Hersien
❖ Redigeer
❖ Proeflees
❖ Aanbied



WENKE OM DIE ONDERWERP TE KIES WAAROOR JY DIE BESTE SAL KAN SKRYF:
❖ Lees al die onderwerpe aandagtig deur.  Kyk ook na die visuele prikkels.
❖ Sorg dat jy verstaan wat elke onderwerp beteken.  Indien jy onseker is, is dit nie die 

onderwerp vir jou nie.
❖ Kyk of daar ‘n onderwerp is wat jou byvoorbeeld kwaad of gelukkig maak, of jou hart raak.
❖ Skryf ‘n opstel wat jy ken, verstaan en wat jou interesseer.
❖ Skryf ‘n opstel uit jou ervaringswêreld.
❖ Die gewildste opstel om te skryf, is een waarin jy ‘n storie vertel, met ander woorde ‘n 

verhalende opstel.  Kyk dus op daar ‘n onderwerp is waaroor jy ‘n storie kan vertel.
❖ Indien jy ‘n visuele prikkel kies, let op die volgende:

* Kyk na wat in die prikkel uitgebeeld word. 
* Die inhoud van jou opstel moet aansluit by wat in jou visuele prikkel uitgebeeld

word.     
* Gee vir jou opstel ‘n gepaste titel.



BEPLAN/ PRE-SKRYF

‘n Mens kry ‘n keuse van temas waaroor jy skryf.  
Jy het byvoorbeeld drie temas waarvan jy hou en jy weet glad nie watter een om te kies nie.
Doen BREINKAARTE/KOPKAARTE met aldrie.  (Dit beteken jy skryf ENIGIETS neer wat in jou kop kom nadat
jy die tema gesien het – skryf soveel as moontlike idees neer)

Matriek 2020

wense
vooruit sien/voorspel
buite grense beweeg
“make believe”
ideaal
droom
fantasie
humor
dink uit die boks

sportsoorte
span
kaptein
sportbeurse
springbokkleure
toernooie
vakansieromanse
beserings
drome

matriekafskeid
sport
akademie
slaag
eksamens
toetse
take
onderwysers



Besluit nou op een van die temas en besluit oor watter onderwerp wat in jou kopkaart
staan, jy wil skryf.  
Nou maak jy ‘n BREINKAART met jou onderwerp as middelpunt.
Maak bene vanuit die onderwerp met onderafdelings- soveel as moontlike idees waaraan jy
kan dink.  
Formuleer ‘n titel bv. Ek verbeel my/ my verbeelding



SKRYF ‘N KONSEP/ EERSTE POGING

• Skryf ‘n eerste poging en hou die doel, teikengroep, onderwerp en tekssoort in 
gedagte.

• Kies gepaste woorde soos beskrywende woorde en frases om byvoorbeeld ‘n 
verhalende opstel lewendiger te maak.

• Organiseer idees in ‘n logiese volgorde sodat argumente duidelik is.
• Organiseer idees en/of beelde sodat die teks sin maak.
• Lees jou eerste poging krities deur en skenk aandag aan: 

** gepaste beskrywende woorde;
** Frases en uitdrukkings wat die regte stemming skep.



HERSIEN, REDIGEER, PROEFLEES EN BIED DIE FINALE WEERGAWE AAN

• Gebruik die riglyne wat vir jou gegee is om jou skryfstuk te verbeter.
• Verfyn woordkeuses sowel as sin- en paragraafstrukture.
• Verfyn die volgorde en samehang van paragrawe.
• Skakel dubbelsinnigheid en onnodige/ uitgebreide beskrywings uit.
• Vermy beledigende taal.
• Gebruik leestekens, spelling en taalgebruik korrek en gepas.
• Berei jou finale weergawe voor.
• Bied die teks aan.



LET OP DIE VOLGENDE:
Register, styl en toon.
✓ Gebruik die gepaste register deur jou teikenleser in gedagte te hou, 

byvoorbeeld:  ** Informeel vir ‘n vriendskaplike brief;
**  Formeel vir ‘n formele brief

✓ Spreek die leser direk aan.
Woordkeuse
✓ Gebruik ‘n wye verskeidenheid woorde.
✓ Gebruik die denotatiewe (letterlike) sowel as die konnotatiewe (figuurlike) 

betekenis van woorde.
✓ Gebruik woordsoorte (lidwoorde, byvoeglike naamwoorde, selfstandige

naamwoorde, werkwoorde, ens. korrek in sinne.
✓ Gebruik formele en informele taal (slengs, spreektaaluitdrukkings) binne

konteks.
Sinskonstruksie
✓ Skryf enkelvoudige, saamgestelde en veelvoudige sinne.
✓ Gebruik verbindingswoorde korrek om sinsdele/sinne te verbind.
✓ Brei sinne uit deur middel van bywoorde en byvoeglike naamwoorde, 

byvoorbeeld: Die ou man met die kierie loop in die straat.



JOU SKRYSTUK
Onthou jou skryfstuk kan jy vergelyk met ‘n spyskaart.
Die voorgereg, hoofgereg en nagereg word tog nie alles op een bord aangebied nie, so moet jou
paragrawe ook wees – elke ander aspek in ‘n ander paragraaf, maar dit moet bymekaar aansluit.

Inleidingsparagraaf:
Hierdie paragraaf is gewoonlik, kort, treffend en plaas jou onmiddellik in die atmosfeer van dit wat 
jy nou wil skryf – jou inleidingsparagraaf moet die leser prikkel om verder te lees.

Die liggaam:
Die res van die paragrawe volg nou opmekaar soos wat jy dit beplan het.
Elke paragraaf bestaan uit ‘n hoofgedagte en gedagtes wat die hoofgedagte ondersteun.
Gebruik verskillende paragraaflengtes.
Vermy onnodige lang sinne. Gebruik sinne wat goed saamgestel is.

Slotparagraaf:  
In die slotparagraaf kom jy by ‘n gevolgtrekking/afsluiting/samevatting van dit wat jy geskryf het.  
Die slotparagraaf beeld gewoonlik jou gevoel oor jou hele skryfstuk uit en wat belangrik is, die 
paragraaf moet maak dat jou hele skryfstuk in die leser se gedagtes bly.



2017 2018 2019

ONDERWERPE WAT DIE AFGELOPE DRIE JAAR GEVRA IS.





2019 2018 2017

Informele brief Informele brief Informele brief

Formele brief (dankie) Formele brief (versoek) Formele brief (versoek)

Huldeblyk Huldeblyk

Formele brief (aansoek) Formele brief (aansoek)

Koerantberig Koerantartikel

Toespraak Formele verslag

Tydskrifartikel

Informele verslag

Onderhoud Onderhoud

FORMATE WAT DIE AFGELOPE DRIE JAAR GEVRA IS



Informele brief: 
Vriendskaplike brief
Dit is ‘n brief wat aan ‘n 
kennis/familielid/vriend/
geliefde geskryf word om op 
‘n informele wyse te
kommunikeer. Dit word ook
geskryf om iemand in te lig
of om vriendskappe te
verstewig.



Formele briewe: Die volgende briewe word as 
formele briewe beskou: sake-, versoek-, klagte-
,aansoek-, bedanking-, gelukwensing en
simpatiebriewe.

Aanspreekvorme in formele briewe:
• Indien die aangesprokene se titel en van nie

bekend is nie, spreek die persoon dan aan
as Meneer/ Geagte Meneer/ Dame.

• Indien die aangesprokene se titel en van wel
bekend is, spreek die persoon dan aan as 
Geagte Meneer Bekker/ meneer Bekker/ 
Geagte mevrou Nel.

• Die volgende reël geld in die AWS van 2017, 
Voorletters en afkondigings van 
niesaamgestelde titels kan met of sonder
punte geskryf word:
dr. P.J. Mostert of dr P J Mostert



Aansoekbrief/Dekbrief/Be
geleidingsbrief
Hierdie soort brief vergesel
‘n aansoek om betrekking.



Curriculum Vitae 
Die CV is ‘n 
document wat ‘n 
persoon se 
persoonlike
besonderhede, 
loopbaan-
geskiedenis en –
vordering, 
akademiese en
ander
kwalifikasies,, 
asook persoonlike
prestasies
beskryf.  ‘n CV is 
‘n vereiste
dokument wat 
aangeheg moet
word wanneer
aansoek om 
betrekking
gedoen word.



Kenmerke van ‘n huldeblyk
• ‘n Huldeblyk is ‘n eerbewys vir iemand wat oorlede is.
• Gewoonlik sal iemand ‘n huldeblyk so skryf dat dit mondelings gelewer word, maar van so 

‘n aard is dat diegene wat dit op skrif wil hê dit kan kry.
• Meld inligting soos: die oorledene se naam en van, adres, ouderdom, datum van afsterwe, 

plek waar die persoon oorlede is,oorsaak van die dood, duur van siekte, name van 
naasbestaandes.

• Prestasies/hoogtepunte/opleiding/ gemeenskapsbetrokkenheid moet genoem word.
• Noem dit waaroor julle die persoon sal onthou.
• Noem gebeurtenisse en staaltjies oor die oorledene; persoonlike herinneringe van familie

en vriende.
• Die leser moet ‘n duidelike beeld van die oorledene kan vorm en familie moet vertroos

word.
• ‘n Persoonlike boodskap soos ‘n gedig kan bygevoeg word.
• Dit taal, styl en register is gewoonlik formeel.
• Gebruik eufemismes, bv.  met haar heengaan i.p.v. haar dood.
• ‘n Huldeblyk kan ook gelewer word wanneer daar hulde aan ‘n lewende persoon betoon

word, soos byvoorbeeld ‘n skoolhoof wat die skool verlaat of iemand wat’n groot/ 
belangrike mylpaal in sy haar lewe bereik het.



Koerantberig en
Tydskrifartikel
‘n Koerantberig en
tydskrifartikel is skryfstukke
wat oor ‘n bepaalde
gebeurtenis/ onderwerp
geskryf is.  Dit word in ‘n 
koerant/tydskrif gepubliseer.  
Dit gee feite aan lesers oor
aktuele onderwerpe.  Die doel
is om die leser in te lig, op te
voed en te vermaak.



Geskrewe formele toespraak
‘n Toespraak word gehou om ‘n 
gehoor van jou standpunt te
oortuig,om hulle oor ‘n saak in te lig
of om iemand geluk te wens of te
bedank.



Geskrewe onderhoud
Die onderhoud word in ‘n 
vraag-antwoord-styl
aangebied of dit word as 
‘n artikel geskryf. Dit is 
gewoonlik gerig op die 
insamel van kennis of vir
navorsingsdoeleindes





Kenmerke van ‘n formele verslag
• Verslae is meestal van ‘n formele en feitelike

aard.
• Dit is daarop gemik om gelees te word en

probeer gegewens so kripties as moontlik
weergee.

• Grafiese voorstellings word dikwels gebruik.
• Paragrawe word dikwels van opskrifte voorsien.
• Gegewens word dikwels met kolpunte

aangedui.
• Die inleiding en slot moet duidelik en helder

wees en die sleutelgedagtes bevat.
• Die verslag het baie dikwels ‘n baie spesifieke

teikenmark.
• Gebruik:
• Teenwoordige tyd
• Derdepersoonsperspektief/ 

eerstepersoonsperspektief in ooggetuieverslag.
• Korrekte tegniese taalgebruik en frases
• Selfstandige naamwoorde feitelike taal
• Formele en onpersoonlike styl.



Die notule is die verkorte, 
geskrewe verslag van alle
bespreking wat tydens ‘n 
vergadering plaasgevind het.

Agenda en notule van ‘n vergadering
Die agenda en notule word as ‘n eenheid aangebied. 
‘n Agenda is ‘n sakelys (‘n uiteensetting) van 
besprekingspunte wat volgens ‘n bepaalde volgorde
tydens ‘n vergadering bespreek moet word.



BRONNELYS

Jordaan, Martlie, 2020 , Best Books Eksamenhulp: Graad 12 Huistaal
Eksamenoefenboek, Best Books

Departement van Onderwys ,  Augustus 2018, Studiegids vir die skryf van opstelle en
transaksionele tekste Afrikaans Gr 10-12


