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Vak beskrywing/ inligting 
Die vakbesigheidstudies handel oor die kennis, vaardighede, houdings en waardes wat 
krities is vir ingeligte, produktiewe, etiese en verantwoordelike deelname aan die formele 
en informele ekonomiese sektore. 

Die vak omvat sakebeginsels, teorie en praktyk wat die ontwikkeling van 
entrepreneursinisiatiewe, volhoubare ondernemings en ekonomiese groei bevorder. 

Belangrikheid van Besigheidstudies 
Besigheidstudies is ŉ dinamiese vak wat poog om kennis, vaardighede en waardes in die vak 
onder die knie te kry wat die leerling sal help om ŉ bydrae te lewer tot Suid-Afrika se 
opwindende sakewêreld. Dit poog om die leerder in staat te stel om ŉ besigheid suksesvol 
te bestuur op ŉ klein skaal. 

Vier hoofonderwerpe en ooreenstemmende onderwerpe aan in 
Besigheidstudies 

• Sake-omgewing (gewig 25%) 
o Mikro-, mark-en makro-omgewings  
o Sakesektore  
o Kontemporêre sosio-ekonomiese vraagstukke  

• Besigheid geleenthede (gewig 25%) 
o Entrepreneurskap  
o Besigheid geleentheid en verwante faktore  
o Sakeplan  
o Bestuur en leierskap  
o Vorms van eienaarskap  
o Opstel van besigheid kontrakte  
o Besigheid ligging 
o Belegging: Sekuriteite en Versekering  
o Aanbieding van besigheid inligting 

• Besigheidsrolle (gewig 25%) 
o Kreatiewe denke en probleemoplossing-bestuur,  
o Professionaliteit en etiek 
o Menseregte, Inklusiwiteit en Omgewingskwessies. 
o Sosiale verantwoordelikheid  
o Stres, Krisis, en Konflik bestuur  



 

o Verhouding en span prestasie  

• Besigheid bedrywighede (gewig van 25%) 
o Besigheid funksies  
o Kwaliteit van prestasie  

 

Die doel van Besigheidstudies  

Sake-studies sal verseker dat leerders: 

• om noodsaaklike besigheidskennis, vaardighede en beginsels te gebruik om produktief en 
winsgewend sake te doen en toe te pas om besigheid te doen in veranderende 
besigheidsomgewings; 

• om sakegeleenthede te skep, probleme op te los en risiko's te neem, die regte van ander 
en omgewingsvolhoubaarheid te respekteer; 

pas basiese leierskap-en Bestuursvaardighede en beginsels toe en werk saam met ander om 
besigheidsdoelwitte te bereik; 

• gemotiveerd, selfgerigte, reflektiewe lewenslange leerders wat hulself en hul aktiwiteite 
verantwoordelik bestuur, terwyl jy werk in die rigting van sake-doelwitte; 

• is verbind tot die ontwikkeling van hulself en ander deur sakegeleenthede en 
ondernemings; 

• formele indiensneming kan verseker, en is in 'n posisie om volhoubare entrepreneurs en 
selfindiensneming na te streef. 

 

Moontlike beroepe van uit besigheidstudie 

• Beleggingsbestuur 

’n BCom-graad met Beleggingsbestuur as fokusarea berei jou nie slegs voor vir ’n beroep in 
byvoorbeeld portefeuljebestuur of beleggingsontleding nie, maar ook vir die vlak 1-eksamen 
van die kwalifikasie as internasionale geoktrooieerde finansiële ontleder (CFA®). 

• Finansiële Beplanning 

Hierdie fokusarea is ontwikkel om jou in staat te stel om vir die Nagraadse Diploma in 
Finansiële Beplanning in te skryf nadat jy die driejarige BCom-graad voltooi het. 

Gegradueerdes met dié nagraadse diploma kwalifiseer om die toelatingseksamen vir die 
internasionaal erkende kwalifikasie van gesertifiseerde finansiële beplanner (CFP®) af te lê. 



 

• Landbou-ekonomie 

Hierdie fokusarea lei voornemende entrepreneurs en werknemers vir die landboukundige 
sakesektor op. Loopbane is onder meer hoofbestuur, finansiële bestuur en logistieke 
bestuur vir die lewering van landbou-insette en -dienste. 

• Openbare en Ontwikkelingsbestuur 

ŉ Deeglike kennis van openbare en ontwikkelingsbestuur is noodsaaklike voorbereiding vir 
verskeie loopbane in die openbare sektor en in die nieregerings-, ontwikkeling-, sake- en 
mediasektore. Binne dié sektore is moontlike loopbane onder meer dié van hoofbestuurder 
of uitvoerende hoof, strategiese bestuurder, projek- en programbestuurder, 
ontwikkelingsbeplanner, ontwikkelingsbestuurder, gemeenskapsontwikkelaar, of 
navorsingspesialis en bestuurskonsultant in beleid- en bestuursake. 
 

 • Bemarkingsbestuur 

Bemarking fokus op aktiwiteite soos produkbesluite, prysbepaling, verspreiding, reklame en 
bewusmaking van produkte/dienste. Moontlike loopbane is onder meer bemarking, 
verkope, kliënte- of advertensiebestuurder. 

• Entrepreneurskap en Innovasiebestuur 

Hierdie fokusarea motiveer en oriënteer studente om die opwindende wêreld van 
entrepreneurskap te betree deur ’n toekomstige sakeonderneming of sakepraktyk van hul 
eie te oorweeg, of skeppende bydraes te lewer tot die sukses van ander gevestigde 
ondernemings. 

• Finansiële Bestuur 

Met hierdie fokusarea ontwikkel jy ’n stewige kennis van finansiële bestuur, wat noodsaaklik 
is vir die sukses van ’n besigheid. Loopbane sluit in om as ’n beleggingsontleder, finansiële 
bestuurder of finansiële adviseur te werk. 

• Informasiestelselsbestuur 

In hierdie fokusarea leer studente hoe om snel ontwikkelende kennistegnologieë by 
organisatoriese strategieë in te skakel ten einde produktiwiteit, doeltreffendheid en (soms) 
innovasie te verbeter. 

• Logistieke Bestuur 



 

Hierdie fokusarea posisioneer jou vir ’n loopbaan as ’n logistieke bestuurder wat die 
bekwame en doeltreffende vloei en stoor van goedere, dienste en verwante inligting beplan 
en beheer, vanaf die plek van oorsprong tot by die plek van verbruik. 

• Menslikehulpbronbestuur 

Hierdie fokusarea berei jou voor op ’n loopbaan as ’n personeelbestuurder, marknavorser, 
opleidingsbestuurder, konsultant of arbeidsverhoudingebestuurder. 

• Kwantitatiewe Bestuur 

Hierdie fokusarea sal jou posisioneer om bestuursfunksies en -prosesse op strategiese, 
taktiese en operasionele vlak te ontleed en bestuur nadat jy voldoende praktiese ervaring 
opgedoen het. 

Ouditeur 

Belastingspesialis 

Besigheidskonsultant 

Rekenaarouditeur 

Spesialis in korporatiewe finansies 

Spesialis in gestruktureerde finansies 

Akademikus/opleidingsverskaffer 

En te veel om te noem!!! 

 

Hoekom dan besigheidstudies in een sin ? 

Die een vak wat ons alledaagse lewe, doen en late verteenwoordig want alles wat ons koop 

en gebruik het ontstaan deur BESIGHEIDSTUDIES. 
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