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GRAAD 12: WEEK 2: 8 TOT 12 JUNIE 2020 

OPDRAG 18 A: DIE ONDERHOUD 

 

Jy kan in Vraestel 3: Afdeling B gevra word om EEN van die verskillende tekste te 

skryf. Ek gaan hier EEN van hierdie tekste, die ONDERHOUD in detail bespreek. 

ONTHOU: Die FORMAAT van die verskillende tekste in Afdeling B en C baie 

belangrik is. 

 

1. VOORBEELD VAN ‘N ONDERHOUD 

Die joernalis Rozanne Els voer ‘n onderhoud met die TV-aanbieder Danine Naidoo  

 

      
Rozanne Els       Danine Naidoo 

Die joernalis Rozanne Els het ‘n onderhoud met die TV-aanbieder Danine Naidoo 
gevoer. Dit is ‘n outobiografiese onderhoud (oor Danine se eie lewe). Rozanne het 
die vrae gevra en Danine het dit beantwoord. 
 
Rozanne: Wat is die beste ding om ‘n TV-aanbieder te wees? 
 
Danine: Dit is vir my ‘n uitdaging (challenge). Daar is die adrenalien en die kuns 

om dit tot die beste van jou vermoë te doen, want dit is reguit uit jou 
mond tot in die huis van jou kykers. Dit is ook awesome om deel van ‘n 
jeugprogram te wees wat ‘n verskil in ander mense se lewens maak. 

 
Rozanne: As jy nie ‘n TV-aanbieder was nie, wat sou jy wou wees? 
 
Danine: Voltyds in die mode-wêreld (world of fashion). 
 
Rozanne: As jou lewe ‘n liedjie was, wat sou die titel wees? 
 
Danine: “Deursettingsvermoë” (drive and perseverance). 
 
Roxanne:  Wat sou jy vir tieners sê wat daarvan droom om ‘n TV-aanbieder te 

word? 
 
Danine: Wees altyd net die beste wat jy kan wees. Jy weet nooit wie dalk jou 

potensiaal raaksien nie. Dit is nie altyd ‘n glansryke (glamorous) werk 
nie – jy moet bereid wees om baie kritiek te kan vat en baie hard te 
werk om jou programme vars te hou.  
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2. ANALISERING VAN DIE ONDERHOUD 

 

Onderhoud met ‘n touspringkampioen 

 

Joernalis: Goeiemiddag, is jy Nyameko Mnangu? Bly te kenne! 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Nyameko: Hallo, Juffrou! Ja, ek is Nymeko. 

 

Joernalis: Veels geluk dat jy as die wêreldkampioen in touspring (skipping)  

  bekroon is. Vertel my meer daarvan. 

 

Nyameko: Ja, ek het in drie minute 427 keer tougespring. Dis’n nuwe   

  wêreldrekord!  

Joernalis: Jy moet baie fiks (fit) wees. Hoe werk touspringkompetisies? 

  

Nyameko: Daar is verskillende  kategorieë. Ek het aan die spoedtoets (speedtest) 

  deelgeneem (participate). 

 

Joernalis: Wat maak van iemand ‘n goeie touspringer en ‘n wenner?  

  

Nyameko:  ‘n Mens moet baie gefokus wees. En baie oefen (practice)!  

 

Joernalis: Watter kwaliteite moet ‘n rolmodel hê? 

 

Nyameko:  Jy moet baie hard werk om jou ideaal te bereik (to reach your goal).    

  

Joernalis: Gaan jy hier skool waar jy die ander kinders afrig? 

 

Nyameko: Ja, ek is ‘n leerder aan die Sithembele Matiso Hoërskool in Kaapstad. 

  In die middae rig ek kinders af. (afrig: coach)  

 

Joernalis: Spring jy net tou of neem jy ook aan ander sport deel?   

 

Nyameko:    O, ek geniet straatsokker sommer baie, want almal jol dan lekker  

  saam. 

 

Joernalis: Watter boodskap wil jy vir die tieners gee? 

 

Nyameko: Die lewe is pret. Geniet dit! 

 

3. HOE VOER JY ‘N ONDERHOUD: 

 Jy moet jouself voorberei: Dink aan tien vrae wat jy kan vrae vir die persoon met 

wie jy die onderhoud voer.  

1.Titel /opskrif is 
kort en treffend 

2. Name 

van 
sprekers 
aan die 
linkerkant  

3. Laat ‘n reëltjie oop 
na elke spreekbeurt. 

4.Begin 
dadelik met 
die 
onderhoud. 

5. Vra eers 
vrae oor feite. 

6.Vra vrae wat met 
vraagwoorde 
begin. 

7. Vra 
persoonlike 
vrae oor die 
onderwerp 

8. Taal en styl moet 

pas by die 

teikengroep. 
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 Vra eers vrae oor feite. 

 Daarna kan jy meer persoonlike vrae vra oor die onderwerp. 

 Die laaste vraag moet vir die persoon wat ondervra word kans gee om enige 

inligting te gee wat belangrik is oor die onderwerp. (The last question should 

leave room for the interviewed to give any important information on the topic.)  

 Vrae verskillende soort vrae:  

 Vra vrae wat met vraagwoorde begin:  Wie? Waar? Wanneer? Hoe? 

Hoekom? 

 Vra vrae wat met werkwoorde begin. Onthou op hierdie vrae kan die persoon 

met wie die onderhoud gevoer word, net “ja” of “nee” antwoord. 

 Vra die persoon om uit te brei op die antwoord, om die antwoord te 

verduidelik.( Ask the person to elaborate on the answer, to explain the 

answer.) 

 Formuleer jou vrae duidelik en bondig.   

 Vra net EEN VRAAG op ‘n slag. 

 Die vrae en antwoorde moet duidelik en relevant wees.  

 Jy moet dadelik met die onderhoud begin. 

 Verduidelik aan die ondervraagde hoekom jy met hom/ haar die onderhoud voer 

(die doel van die onderhoud).  

 Taal en styl moet pas by die teikengroep. 

 Die kommunikasieproses moet gemaklik en natuurlik wees.  

 

4. OPDRAG 18 B: INSTRUKSIES 

 Jy moet ‘n onderhoud van 120–150 woorde oor die onderstaans onderwerp skryf. 

 Jy moet jou skryfstuk beplan, redigeer en proeflees.  

 Gebruik byvoorbeeld ŉ kopkaart of ŉ vloeidiagram of sleutelwoorde vir die 

beplanning. 

 Doen die  beplanning VOORDAT jy die finale produk skryf. 

 Doen hierdie onderhoud in jou skrif. 

 MOENIE HIERDIE OPDRAG INDIEN NIE!!! 

 

 ONDERWERP 

 Iemand in jou gemeenskap het ŉ kind se lewe gered. Jy is ŉ joernalis vir julle 

 dorp se koerant en wil meer inligting oor die insident kry.  

 Skryf die onderhoud neer wat jy met die held/-in gevoer het 

 

 

 


