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BELANGRIKE INLIGTING: 

Aktiveer asseblief u myUnisa- en myLife-e-posadresse en maak seker dat u 
gereelde toegang tot die modulewebwerf MNG3701-2015-S1-S2 op myUnisa, 
asook u groepwebwerf het. 

 

Let wel: Omdat dit 'n aanlyn module is, is dit op myUnisa beskikbaar. Ter ondersteuning van u 
leerproses sal u egter ook sommige van die studiemateriaal in gedrukte formaat ontvang.  
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1 INLEIDING 
 

Geagte Studente 

Ons verwelkom u graag by hierdie splinternuwe module, Strategiese Beplanning (MNG3701) in 
die 2015-akademiese jaar. In hierdie module sal u die kuns van strategiese beplanning in 'n 
komplekse sakeomgewing leer. U sal verwys word na strategiese formulering in enkele 
sakeorganisasies in sowel die privaat as openbare sektor. Ons hoop dat u hierdie module 
interessant sal vind, omdat u waardevolle teoretiese kennis sal opdoen en die geleentheid sal 
hê om strategiesebestuur-konsepte in praktiese situasies toe te pas.  

Studente wat hierdie module herhaal, moet in gedagte hou dat die inhoud van die module, die 
leergids en die voorgeskrewe boek aansienlik verander het. Hierdie veranderinge is 
geïmplementeer nadat die hele module hersien is om aktuele strategiesebestuur-inhoud aan die 
hand van die nuutste hulpbronne in u studiemateriaal te inkorporeer. U sal boonop in u 
formatiewe assesserings (werkopdragte) met gevallestudies kennis maak. Meerkeusevrae sal 
dus nie meer as 'n vorm van formatiewe assessering gebruik word nie. Die gebruik van 
gevallestudies is in ooreenstemming met summatiewe assessering (eksamen). 

Strategiese Bestuur bestaan uit twee modules: Strategiese Beplanning (MNG3701) en 
Strategie-implementering en -beheer (MNG3702). Hierdie module, MNG3701, gaan MNG3702 
vooraf, wat beteken dat MNG3702 op hierdie module bou. Terwyl Strategiese Beplanning 
basies konsentreer op al die kwessies rakende strategie-formulering, bestudeer Strategie-
implementering en -beheer die uitvoering van die strategiese plan, asook effektiewe strategie-
evaluering en -beheer.  

Dit is die eerste studiebrief vir hierdie module. Die doel van hierdie studiebrief is om 

• u bekend te stel aan die konsepte van strategie, strategiese bestuur en strategiese 
beplanning 

• inligting oor die program en ons benadering tot hierdie module te verskaf 

• inligting oor die vereiste leermateriaal en studiemateriaal te verskaf 

• vir u meer inligting oor u dosente en hul kontakinligting te gee 

• die verpligte werkopdragte wat u gedurende die semester moet indien asook die self-
assesseringswerkopdragte wat u op u eie moet probeer beantwoord, te lys 

Hierdie Studiebrief 101 bevat sleutelinligting oor die module-uitkomste en die leereenhede vir 
hierdie module. Dit verskaf ook noodsaaklike inligting oor die voorgeskrewe boek en hoe om dit 
te bekom. U moet hierdie studiebrief sorgvuldig deurlees en dit in samehang met die 
voorgeskrewe boek en die leergids gebruik. U sal ook in die loop van die semester 'n aantal 
studiebriewe ontvang. Sommige van hierdie studiebriewe sal modelantwoorde met terugvoering 
oor die werkopdragte, areas vir verbetering en inligting oor hoe om met die Universiteit te 
kommunikeer, bevat.  

Onthou asseblief om eers die brosjure my Studies @ Unisa, myUnisa, en hierdie studiebrief te 
raadpleeg voordat u 'n vergadering skeduleer of die telefoon optel om ons te skakel. U sal dalk 
aangenaam verras wees as u vind dat een van hierdie drie hulpbronne reeds u vraag 
beantwoord. As u steeds enige akademiese navrae het, kan u gerus met ons in aanraking kom 
– ons sal saam u begrip van MNG3701 verbeter. 
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Aangesien dit 'n gekombineerde module is wat uit gedrukte en aanlyn materiaal bestaan, moet 
u myUnisa gebruik om die leeraktiwiteite vir hierdie kursus te bestudeer en voltooi. U moet ook 
gereeld die webtuistes vir MNG3701 op myUnisa besoek. Afhangende van u registrasietydperk 
is die webtuistes vir u module vir die eerste en tweede semester onderskeidelik MNG3701-15-
S1 en MNG3701-15-S2. 
 
Ons wens u alles van die beste met u akademiese loopbaan toe en sien daarna uit om u op die 
myUnisa-forum te ontmoet. 
 
 
2 DOEL EN UITKOMSTE VAN DIE MODULE 

2.1 Doel 

Studente wat hierdie module voltooi, kan die mededingende strategiese keuses van 'n 
onderneming krities evalueer en die kompleksiteit van hierdie prosesse in dinamiese en 
veranderende omgewings verduidelik. 

In hierdie module gaan u leer oor strategiese beplanning in 'n komplekse, onbestendige en 
toenemend mededingende sakeomgewing. U sal te doen kry met strategiese formulering in 
enkele sakeorganisasies in sowel die privaat as openbare sektor. 
 

2.2 Spesifieke uitkomste en assesseringskriteria 

U moet verskeie uitkomste by voltooiing van die module bemeester. 

Spesifieke uitkoms 1: Verduidelik strategiese bestuur as 'n innoverende benadering tot 
organisasiebestuur. 

 
Assesseringskriteria 

• Omskryf strategie, strategiese beplanning en strategiese bestuur. 
• Illustreer en verduidelik die strategiese bestuursproses. 
• Verduidelik die rasionaal vir nuwe perspektiewe op strategie. 
• Verduidelik die aard van strategiese besluite. 
• Beskryf die verskillende vlakke van strategie in organisasies. 
• Verduidelik die belangrikheid, voordele en risiko's van strategie. 
• Beskryf die toetse vir 'n wenstrategie. 
 

Spesifieke uitkoms 2: Beskik oor 'n grondige begrip van en insig in die tradisionele 
prosesperspektief asook die meer onlangse strategie-as-praktyk-
benadering tot strategiese bestuur, strategievorming en die rol van 
strateë in strategiese bestuur. 

Assesseringskriteria 
• Verduidelik die tradisionele proses-perspektief op strategiese bestuur. 
• Verduidelik die belangrikheid van strategiese denke en strategiese rigtingbepaling in 

strategiese beplanning en strategiese bestuur. 
• Kritiseer die tradisionele proses-perspektief op strategiese bestuur. 
• Onderskei betekenisvol tussen vooropgesette en ontwikkelende strategieë as 'n basis vir 

strategiese besluitneming en strategievorming. 
• Verduidelik strategie-as-praktyk as 'n effektiewe benadering tot die bestuur van nuwe 

strategiese realiteite. 
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• Verduidelik die konsep van strategievorming en die rol van strateë en bestuurders in die 
konteks van strategie-as-praktyk. 

 

Spesifieke uitkoms 3: Verduidelik die rol en strategiese belang van die ontleding van 'n 
organisasie se breë of makro-omgewing en sy taak- of 
bedryfsomgewing as deel van sy strategiese beplanningsproses. 

 
Assesseringskriteria 

• Verduidelik die struktuur van die eksterne omgewing waarmee organisasies te doen het. 
• Verduidelik die strategiese belang van die ontleding van die eksterne omgewing. 
• Bespreek die tersaaklike faktore en kragte in die makro-omgewing. 
• Verduidelik die behoefte aan makro-omgewingsontleding in strategieformulering. 
• Verduidelik die verskillende metodes vir makro-omgewingsontleding. 
• Verduidelik die term "bedryf” in die konteks van die eksterne omgewing. 
• Ontleed die struktuur, dinamika en aantreklikheid van bedrywe. 
• Identifiseer die uitwerking van industriekragte op winsgewendheid. 
• Beskryf die belangrikheid van en benadering tot mededingerontleding. 

 
Spesifieke uitkoms 4: Beskik oor 'n grondige begrip van die interne ontleding van 'n 

organisasie se sterk punte en swakhede, hulpbronne, vermoëns en 
bekwaamhede as bronne van mededingende voordeel, en die 
verhouding tussen sy mededingende voordeel en strategie. 

 
Assesseringskriteria 

• Beskryf die belangrikheid van interne ontleding in die identifisering van organisatoriese 
sterk punte en swakhede vir strategieformulering. 

• Beskryf 'n organisasie se strategiese hulpbronne, vermoëns en bekwaamhede. 
• Verduidelik hulpbronne, vermoëns en bekwaamhede as bronne van volhoubare 

mededingende voordeel. 
• Verduidelik hoe die waarde van hulpbronne, vermoëns en bekwaamhede beoordeel 

word. 
• Verduidelik die rol van die hulpbrongebaseerde siening in interne ontleding. 
• Verduidelik die gebruik van die waardeketting in interne ontleding. 
• Verduidelik die konsep van volhoubare mededingende voordeel. 

 
 

Spesifieke uitkoms 5: Beskik oor 'n begrip van die heersende institusionele en eksterne 
omgewings vir sakeondernemings in Afrika asook die strategieë vir 
opkomende markte in die algemeen en markte in Afrika in die 
besonder. 

 
Assesseringskriteria 

• Verduidelik die struktuur van die eksterne omgewing waarmee organisasies te doen kry 
en die institusionele omgewing van Afrika in breë terme, met spesifieke verwysing na die 
Afrika-unie (AU) en die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap (SAOG). 

• Verduidelik die eksterne omgewing ten opsigte van Afrika as 'n verwysingsraamwerk om 
sake te doen in Afrika. 

• Identifiseer en verduidelik die hindernisse en struikelblokke wat sakebedrywighede in 
Afrika belemmer. 
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• Vergelyk die benadering tot strategie en strategiese bestuur in opkomende ekonomieë 
met die benadering in die ontwikkelde wêreld. 

• Beskryf geskikte benaderings vir strategieë in opkomende markte in die algemeen en 
markte in Afrika en Afrika suid van die Sahara in die besonder. 

• Verduidelik die rol van regerings in die verbetering van saketoestande in Afrika. 
 

Spesifieke uitkoms 6: Verduidelik wat volhoubare organisasies is en evalueer strategiese 
besluite om te bepaal hoe dit tot volhoubaarheid bydra. 

 
Assesseringskriteria 

• Verduidelik waarom korporatiewe volhoubaarheid belangrik is. 
• Beskryf die vier pilare van korporatiewe volhoubaarheid. 
• Verduidelik wat volhoubare organisasies is en waarom hulle belangrik is. 
• Verduidelik die "drieledige winsdoelwit" en waarom dit belangrik is. 
• Omskryf "korporatiewe maatskaplike verantwoordelikheid" (KMV) en gee voorbeelde van 

KMV-aktiwiteite in 'n maatskappy. 
• Verduidelik die belangrikheid van belanghebbers en belanghebberbestuur vir volhoubare 

sakebedrywighede. 
• Doen 'n ontleding van relatiewe belanghebberbelangrikheid en doen aanbevelings op 

grond van hierdie ontleding. 
• Verduidelik die belangrikheid van etiese sakebedrywighede en gee voorbeelde van wat 

organisasies kan doen om dit te bevorder. 
• Verduidelik die rol van korporatiewe bestuur in korporatiewe volhoubaarheid. 
• Evalueer korporatiewe volhoubaarheid in 'n praktiese situasie. 
• Doen aanbevelings oor hoe organisasies hul volhoubaarheid kan verbeter. 

 

Spesifieke uitkoms 7: Ondersoek die onderskeie generiese mededingende 
sakevlakstrategieë waaruit organisasies kan kies en verduidelik hul 
toepaslikheid in spesifieke situasies. 

 
Assesseringskriteria 

• Verduidelik die belangrikheid daarvan om toepaslike sakevlakstrategieë te kies. 
• Verduidelik die vlakke van strategie in organisasies. 
• Onderskei tussen die verskillende tipes sakevlakstrategieë. 
• Verduidelik hoe sakevlakstrategieë gekies word. 
• Beoordeel die voordele en nadele van elke tipe sakevlakstrategie. 
• Verduidelik hoe sakevlakstrategieë geëvalueer word. 
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3 KONTAKBESONDERHEDE 

3.1 Dosente 

U kan gerus die dosente per e-pos of telefonies kontak indien u enige module- of 
inhoudsverwante navrae het. Die dosente wat vir hierdie module verantwoordelik is, se 
kontakbesonderhede is soos volg: 
 
Naam Hoedanigheid Kantoor Telefoon E-pos 
Mev NV Moraka 

 
 

Primêre 
dosent 

AJH van der 
Waltgebou, Kamer 
4-20, Pretoria-
kampus 

+27 12 
4298752 

moraknv@unisa.ac.za 

Prof N Sewdass 

 

Sekondêre 
dosent 

AJH van der 
Waltgebou, Kamer 
4-51, Pretoria-
kampus 

+27 12 
4292795 

sewdan@unisa.ac.za 

 
Module- of inhoudsverwante navrae wat van 'n akademiese aard is, moet aan u e-tutors of 
dosente gerig word. Hierdie navrae kan vrae oor die inhoud van werkopdragte, moeilike 
begrippe wat u sukkel om te verstaan, die bespreking van eksamenvrae, en so meer insluit. 
Hou asseblief u studiemateriaal byderhand wanneer u ons kontak. Alle navrae wat per e-pos 
gestuur word, moet u studentenommer en die modulekode (MNG3701) in die onderwerpveld 
vertoon. 
 
Indien u nie die dosente kan bereik nie, kan u ook die nagraadse assistente in die strategiese-
bestuurafdeling kontak. Besonderhede van die nagraadse assistente sal mettertyd op myUnisa  
aangekondig word. 
 
Administratiewe navrae, soos vrae oor eksamenroosters en werkopdragpunte, moet aan die 
betrokke administratiewe afdeling gerig word. Raadpleeg die brosjure, my studies @ Unisa, in 
hierdie verband. Hou altyd u studentenommer byderhand wanneer u die Universiteit skakel. 
 
LET WEL: U mag nie briewe aan dosente by werkopdragte insluit nie. 
 

3.2 Departement 

Hierdie module word in die Departement Sakebestuur aangebied. Hierdie Departement se 
kontakbesonderhede vir administratiewe navrae is soos volg: 
 

• Telefoonnommer: +27 12 429 4220 
• E-posadres:busman@unisa.ac.za. 

mailto:moraknv@unisa.ac.za
mailto:sewdan@unisa.ac.za
mailto:busman@unisa.ac.za
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3.3 Universiteit 

Kommunikasie met die Universiteit  
Raadpleeg asseblief die brosjure, my Studies @ Unisa, indien u die Universiteit moet kontak 
oor sake wat nie met die inhoud van hierdie module verband hou nie. Hierdie brosjure bevat 
inligting oor hoe om die Universiteit te kontak (bv aan wie u kan skryf vir verskillende navrae, 
belangrike telefoon- en faksnommers, adresse en details van die tye wat bepaalde fasiliteite 
oop is).  
 
Onthou om altyd u studentenommer byderhand te hê as u die Universiteit skakel.  
 
Hier onder volg 'n kitsverwysingsgids met die kontakbesonderhede van die onderskeie 
administratiewe departemente wat studente dikwels kontak en aan wie u u navrae moet rig. 
 
Direktoraat/sake-eenheid Beskrywing van navraag Kort SMS-kode E-posadres 
Studentetoeating en -
registrasie 

Aansoeke en registrasies 
 

43578 Study-info@unisa.ac.za 

Studente-
assesseringadministrasie 
 

Werkopdragte en eksamens 
 

43584 Vir werkopdragnavrae: 
Assign@unisa.ac.za 
Vir eksamennavrae: 
Exams@unisa.ac.za 

Versending Studiemateriaal 43579 despatch@unisa.ac.za 
Finansies Studenterekeninge 31954 finan@unisa.ac.za 
IKT (myUnisa & myLife) myUnisa 

myLife-e-pos 
43582 MyUnisaHelp@unisa.ac.za 

MyLifeHelp@unisa.ac.za 
 

4 MODULEVERWANTE HULPBRONNE 

4.1 Aansluiting by myUnisa 

Indien u toegang het tot 'n rekenaar wat aan die internet verbind is, kan u vinnig toegang tot 
hulpbronne en inligting by die Universiteit verkry. Die myUnisa-leerbestuurstelsel is Unisa se 
aanlyn kampus, wat u sal help om met u e-tutor, dosente, ander studente en die 
administratiewe departemente by Unisa te kommunikeer – alles deur die rekenaar en die 
internet. 

U kan by die Unisa-webwerf, http://www.unisa.ac.za, begin, en dan op die oranje blokkie wat 
"myUnisa" gemerk is, klik. Dit sal u na die myUnisa-webtuiste neem. Om direk by die myUnisa-
webtuiste uit te kom, gaan na https://my.unisa.ac.za. Klik dan op “Claim UNISA Login” aan die 
regterkant van die skerm. U sal dan gevra word om u studentenommer in te sleutel sodat u u 
aanvanklike myUnisa- en myLife-aantekenbesonderhede kan opeis. 

Raadpleeg my Studies @ Unisa vir meer inligting oor myUnisa. 

4.2 Gedrukte ondersteuningsmateriaal 

Om u met u studie te help, sal ons ook sommige van die studiemateriaal in gedrukte formaat 
voorsien. Dit sal u in staat stel om die studiemateriaal te lees, selfs al is u nie aanlyn nie. Hou in 
gedagte dat die gedrukte ondersteuningsmateriaal 'n afskrif is van alles wat u op myUnisa kan 
vind. Die gedrukte materiaal bevat geen ekstra inligting nie. U moet met ander woorde NIE 
wag totdat u die gedrukte ondersteuningsmateriaal ontvang voordat u begin studeer nie. 

4.3 Die voorgeskrewe boek 

Werkopdragte en eksamens word op die voorgeskrewe boek gebaseer. U sal nie die 
werkopdragte kan voltooi of vir die eksamen kan studeer sonder die volgende voorgeskrewe 
boek nie: 

http://www.unisa.ac.za/
https://my.unisa.ac.za/
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Venter, P. (ed), Jansen van Rensburg, M, Davis, A, Nieuwenhuysen, C, Van Zyl, J, Meyer, J, Singh, C & 
Brevis, T. 2014. Practising strategy: a Southern African perspective. Cape Town: Juta. 

 
4.4 Tutoriaalaanbiedings by Unisa 

Let asseblief daarop dat aanlyn tutoriale (studieklasse) en e-tutors vanaf 2015 beskikbaar sal 
wees vir student wat vir modules op NKR-vlak 7 geregistreer is. Hierdie module is 'n NKR-vlak 7 
module. 

Sodra u vir 'n kwalifiserende module geregistreer het, sal u toegewys word aan 'n groep 
studente met wie u in gespreek sal tree asook 'n e-tutor, wat u fasiliteerder vir die tutoriale sal 
wees. Daarna sal u 'n SMS ontvang met meer inligting oor u groep, die naam van u e-tutor en 
instruksies oor hoe op myUnisa aan te teken ten einde verdere inligting oor die e-tutorproses te 
ontvang.  

Aanlyn tutoriale word deur gekwalifiseerde e-tutors behartig wat deur Unisa aangestel word, en 
die diens is gratis. U benodig net 'n rekenaar met 'n internetverbinding om deel te neem. As u 
naby 'n Unisa-streeksentrum of telesentrum wat met Unisa gekontrakteer is, woon, kan u dit 
besoek om internettoegang te verkry. E-tutordienste vind plaas op myUnisa, waar daar van u 
verwag word om met die ander studente in u groep in gesprek te tree. Tydens hierdie 
interaksieproses is dit die rol van die e-tutor om u deur die studiemateriaal te lei. Om te verseker 
dat u die meeste voordeel uit die aanlyn gesprekke trek, moet u aan die aanlyn besprekings wat 
die e-tutor fasiliteer, deelneem. 

Dit blyk dat student sekere modules herhaaldelik druip. Persoonlike tutors is vir hierdie modules 
aangestel, en tutoriale sal by die Unisa-streeksentrums aangebied word. Alhoewel hierdie 
tutoriale ook gratis is, moet u by u naaste Unisa-streeksentrum registreer om te bevestig dat u 
hierdie klasse gaan bywoon. 

 

5 MODULESPESIFIEKE BENADERING 

5.1 Gekombineerde benadering 

'n Gekombineerde benadering tot die lewering van studiemateriaal en die voorsiening van 
student-ondersteuning word in hierdie module gevolg. Dit beteken dat die amptelike 
studiemateriaal in gedrukte formaat sowel as aanlyn beskikbaar is. Studente-ondersteuning vir 
die module word primêr in 'n aanlyn omgewing deur myUnisa-hulpmiddels en e-tutors gelewer. 
Meer spesifiek vind kommunikasie tussen student en die Universiteit in 'n aanlyn omgewing 
plaas – per e-pos, en via die myUnisa "Discussion Forum"- en "FAQs"-nutsmiddels. 
 
U sal sien dat die benadering wat ons in hierdie module volg, verskil van die benadering wat in 
die meeste van – indien nie al – u ander modules gevolg word nie, met die uitsondering van 
MNG3702. In hierdie module sal u beheer oor u vordering hê; wat beteken dat u daarvoor 
verantwoordelik is om die uitkomste te bemeester, en u sal dus by 'n streng studierooster moet 
hou. Ons sal sover moontlik ondersteun, maar dit is uiteindelik u verantwoordelikheid om te 
besluit hoe u die vereiste kennis, vaardighede en waardes in die relevante konteks gaan 
bemeester. 

U is waarskynlik gewoond daaraan om feite uit 'n voorgeskrewe boek te memoriseer en dit in 
die eksamen weer te gee ten einde 'n module te slaag. Hierdie module, MNG3701, gaan egter 
nie daaroor dat u feite memoriseer nie. Dit gaan wel oor die bemeestering van bepaalde 
uitkomste en leer. Dit gaan daaroor dat u in die wêreld kan uitgaan en waardering kan hê vir die 
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talle bronne waaruit u antwoorde op u vrae kan vind – met inbegrip van u eie ervarings. Dit 
gaan daaroor dat u vrae moet vrae, en is 'n wonderlike manier om meer oor die praktiese 
sakewêreld uit te vind.  

U sal u leerervaring strategies moet beplan om te verseker dat u die uitkomste vir hierdie 
module bereik. Met die oog hierop sal u die oorsig in die leergids aandagtig moet lees en 
herlees. Hierdie afdeling bevat noodsaaklike inligting om u te help om u studies te beplan, soos 
die aantal uur wat u sal moet spandeer om die uitkomste te bemeester (120 uur), die aantal 
leereenhede wat gedek gaan word (7) en so aan.  

Wanneer u u leerervaring beplan, moet u onthou dat u eksamenvoorbereiding vandag reeds 
begin. Elke aktiwiteit in die leereenhede is 'n potensiële eksamenvraag. Dit behoort vir u goeie 
nuus te wees, omdat dit beteken dat u nie die nagmerrie sal hoef te beleef om alles binne 'n 
week voor die eksamen te probeer leer nie.  Staan gehaltetyd aan elke aktiwiteit toe, besin oor 
die kwessies wat geopper word, vra die vrae, vind antwoorde en bevraagteken die vrae asook 
die antwoorde. 

Teen die tyd wat u eksamen skryf, behoort u deeglik voorbereid te wees, mits u al die aktiwiteite 
in die leergids voltooi het, aktief aan die aanlyn besprekingsforums deelgeneem het en die 
uitkomste en leeruitkomstestandaarde wat aan die begin van elke leereenheid gelys word, 
bemeester het.  

 
6 ASSESSERING 

6.1 Assesseringsplan 

Die vernaamste doel van die werkopdragte is om u aan te moedig om die voorgeskrewe boek 
en die leergids te bestudeer, bepaalde afdelings daarin te lees en herlees en oor die praktiese 
toepassing van die studiemateriaal na te dink. Die werkopdragvrae kan soms moeilik wees, en 
party kan selfs dubbelsinnig lyk. Die idee is nie om u te probeer uitvang nie, maar om u aan te 
moedig om krities oor strategiese beplanning te dink. 

Die assesseringsplan vir hierdie module behels die volgende: 

• Formatiewe assessering vind plaas deur middel van die verpligte Werkopdrag 01 en 
02, wat u moet indien. In Studiebrief 201 en 202 sal u die terugvoer oor Werkopdrag 
01 en 02, onderskeidelik vind. Die assesseringstemplaat (rubriek) en 
assesseringskriteria vir werkopdragte verskyn ná die werkopdragvrae in die 
tersaaklike bylaes. 

• Summatiewe assessering is in die vorm van 'n twee-uurlange skriftelike toeboek-
eksamen, waarin u oor die tersaaklike teorie asook praktiese toepassings in die 
konteks van die sillabus en leeruitkomste geassesseer sal word. 

Die Universiteit volg 'n beleid vir verpligte werkopdragte in alle modules vir 2015. Werkopdrag 
01 en 02 vir MNG3701 is dus verpligtend. U moet Werkopdrag 01 indien ten einde toelating 
tot die eksamen te kry. U sal toelating verwerf op grond van die indiening van die 
werkopdrag, en NIE op grond van die punte wat u daarvoor verwerf nie. Versuim om 
Werkopdrag 01 in te dien, sal beteken dat u nie tot die eksamen toegelaat word nie, ongeag 
of u Werkopdrag 02 ingedien het of nie. 
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BAIE BELANGRIK 
 
Maak asseblief seker dat u werkopdragte ons op of voor die sperdatums bereik. U sal nie 
tot die eksamen toegelaat word as u werkopdrag ná die sperdatum ingedien word nie. 
Moet ons asseblief nie skakel met versoeke om tot die eksamen toegelaat te word indien u 
nie 'n werkopdrag ingedien het nie, of dit ná die sperdatum ingedien het. 

 
Die werkopdragte vir die jaar verskyn in bylaag B, C, D en E van hierdie studiebrief. Let 
asseblief daarop dat die werkopdragte vir die eerste semester verskil van dié vir die 
tweede semester. Dit is u verantwoordelikheid om te verseker dat u die korrekte werkopdrag 
vir die semester waarvoor u ingeskryf is, inhandig. Indien u 'n werkopdrag vir die verkeerde 
semester inhandig, sal dit nie nagesien word nie en sal u 'n nulpunt (0) daarvoor ontvang.  
 
Hier onder is die uiteensetting van die formele werkopdragte volgens elke semester. 
 

Werkopdragnommer 

Eerste semester (bylaag B & C) 

(Slegs vir studente wat vir die tydperk Januarie tot Junie ingeskryf 
is.) 

Sperdatum Unieke nommer 

01  20 Februarie 2015 629489 

02  20 Maart 2015 629526 

 

Werkopdragnommer 

Tweede semester (bylaag D & E) 

(Slegs vir studente wat vir die tydperk Julie tot Desember ingeskryf 
is.) 

Sperdatum Unieke nommer 

01  07 Augustus 2015 629563 

02  04 September 2015 629576 

 
Werkopdragte word as deel van die leermateriaal vir hierdie module beskou. Terwyl u die 
werkopdragte doen, die voorgeskrewe boek en die leergids bestudeer, ander hulpbronne 
raadpleeg en die werk met u mede-studente bespreek, is u aktief by leer betrokke. Deur die 
assesseringskriteria vir elke werkopdrag in bylae B, C, D en E te bestudeer, sal u 'n beter begrip 
verkry van presies wat van u verwag word.  
 

6.2 Indiening van werkopdragte 

Werkopdragte kan op een van twee maniere ingedien word – hetsy per pos of elektronies via 
myUnisa. Hou in gedagte dat u nie die werkopdragte per faks of e-pos mag indien nie. Vir 
breedvoerige inligting oor en die vereistes vir die werkopdrag, raadpleeg my Studies @ Unisa. 

Pos u werkopdragte aan 
 
Die Registrateur 
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Posbus 392 
Unisa 
0003 
 

Om werkopdragte via myUnisa in te dien 

• gaan na www.unisa.ac.za 
• gaan na myUnisa 
• teken aan met u studentenommer en wagwoord 
• kies die program en die module 
• klik op “Assignments” 
• klik op “Submit Assignments” 
• volg die instruksies 

 

6.3  Riglyne vir werkopdragte 

6.3.1 Plagiaat 
 

Plagiaat behels die oorneem van ander se woorde, idees en opvattings en die toeëiening  
daarvan. Dit is ‘n vorm van diefstal wat ‘n aantal oneerlike akademiese aktiwiteite behels. ‘n 
Voorbeeld van plagiaat sluit in om inligting uit die voorgeskrewe boek of enige ander bron, of 
van medestudente te kopiëer  en dit dan as sy of haar eie werk voorlê. 
 
Die Dissiplinêre Kode vir Studente (2004) word by registrasie aan alle studente gegee. 
Studente word aangeraai om die Kode te bestudeer, en veral afdelings 2.1.13 en 2.1.14 
(2004:3-4). Lees ook asseblief die Universiteit se Beleid oor Kopieregoortreding en Plagiaat. 

 
Let wel: Alhoewel studente mag saamwerk wanneer hulle werkopdragte voorberei, moet elke 
student sy of haar eie individuele werkopdrag skryf en indien. Met ander woorde, u moet u eie 
idees in u eie woorde indien, wat soms deur tersaaklike kort aanhalings met behoorlike 
verwysings onderbreek word. Dit is onaanvaarbaar vir studente om identiese werkopdragte in te 
dien op grond daarvan dat hulle saamgewerk het. Dit is afskryf ('n vorm van plagiaat) en nie een 
van hierdie werkopdragte sal nagesien word nie. Daarbenewens kan u gepenaliseer of aan 
dissiplinêre stappe deur die Universiteit blootgestel word. 

 
6.3.2 Riglyne vir die beantwoording van werkopdragte 
 
Hier onder volg 'n aantal riglyne wat u met skriftelike werkopdragte kan help: 
 
Tegniese vereistes 

 
• Voorsien altyd u werkopdrag van 'n opskrif en 'n inhoudsopgawe op die eerste bladsy. 
• Gebruik opskrifte en onderopskrifte en nommer dit.  
• Begin u antwoord met 'n inleiding, waarin u kortweg u benadering en die inhoud van die 

antwoord verduidelik. U moet slegs een inleiding en een gevolgtrekking vir die hele 
werkopdrag hê. 

• Gebruik teksverwysings korrek.  
• Sluit 'n gevolgtrekking in waarin u u eie perspektiewe en nuwe insigte uiteensit op grond 

van die inligting in u werkopdrag. U kan ook aanbevelings doen. Sluit u werkopdrag af 
met 'n kort samevatting waarin u die hoofpunte van u bespreking herhaal en tot 'n 
slotsom kom.  

http://www.unisa.ac.za/
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• Gebruik die Harvard-verwysingsmetode in u werkopdragte om na die bronne wat u 
gebruik het, te verwys. As u nie teksverwysings en 'n bibliografie insluit nie, sal u aan 
plagiaat skuldig wees.  

• Sluit 'n bibliografie aan die einde van u werkopdrag in. 'n Bibliografie is 'n alfabetiese lys 
van al die verwysings (boeke, artikels, joernale, internetbronne, ens) waarna in u 
werkopdrag verwys word. Die bibliografie moet ook volgens die Harvard-
verwysingsmetode opgestel word. U sal in die werkopdragte gepenaliseer word indien u 
nie 'n bibliografie insluit nie. Wanneer u die internet gebruik, moet u ook die 
besonderhede daarvan aangee.  

• Dui in die bibliografie die naam van die outeur aan (indien beskikbaar), die volle naam 
van die webtuiste, die webadres en die datum waarop u die webtuiste besoek het. Die 
datum is belangrik, omdat inligting op die internet gedurig verander. 

• U werk moet van 'n hoë tegniese standaard wees. 
• Gebruik die volgende kantlyne: bo 2 cm, onder 2 cm, links 2 cm en regs 5 cm (om ruimte 

vir die nasiener se kommentaar te laat). Stel u lettertipe op Arial of Times New Roman, 
fontgrootte 11 of 12 en 1.5-reëlspasiëring. 

• Die bladsybeperking vir elke werkopdrag is 'n maksimum van tien bladsye (1.5-
reëlspasiëring). Dit sluit die dekblad, inhoudsopgawe en bibliografie uit. U kan 
gepenaliseer word as u die maksimum aantal bladsye oorskry. 

• U studentenommer, die modulekode en die werkopdragnommer moet duidelik op die 
dekblad aangedui word. 

• Die manier waarop u u werkopdragte aanbied, weerspieël u karakter. Moet nie slordige 
en onnette werkopdragte indien nie. Wees trots op die werk wat u voorlê. 

• Indien moontlik, moet u werkopdrag in getikte formaat wees. As u nie u werkopdrag kan 
tik nie, moet u seker maak dat u handskrif leesbaar is.  

• Die aanbieding van die werkopdrag en nakoming van die formaatvereistes sal vyf punte 
van u werkopdragpunt tel.  

• Die hoofdeel van 'n werkopdrag bestaan uit 'n bespreking onder verskeie opskrifte en 
onderopskrifte. Hierdie opskrifte moet met die vraagnommers ooreenstem. Elke opskrif is 
genommer, soos u in die tabel hier onder kan sien. 
 

OPSKRIF 

INHOUDSOPGAWE 

1 INLEIDING 

2 KIES 'N GEPASTE OPSKRIF (vraag 1) 

2.1 Onderopskrif ('n aspek van die onderwerp wat in die opskrif genoem word) 

2.2 Onderopskrif (nog 'n aspek) 

2.3 Onderopskrif (nog 'n aspek) 

3 KIES 'N GEPASTE OPSKRIF (vraag 2) 

3.1 Onderopskrif (aspek van die onderwerp in 3) 

3.2 Onderopskrif (aspek van die onderwerp in 3) 

4 KIES NOG 'N GEPASTE OPSKRIF (vraag 3) 

(Gaan so aan totdat u die hele onderwerp bespreek het.) 

5 SAMEVATTING/GEVOLGTREKKING 

6 BIBLIOGRAFIE 
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Die hoofdeel van u werkopdrag 

• U antwoorde moet 'n weerspieëling wees van u vermoë om 'n probleem op 'n 
gestruktureerde, analitiese wyse te benader. Pas die teorieë en konsepte van strategiese 
bestuur samehangend op die werkopdragprobleem toe. 

• Besprekings van teorie moet bondig en op die man af wees: gebruik woorde ekonomies, 
sê soveel moontlik, maar so bondig moontlik.  

• Ontwikkel 'n skryfstyl waarin sinne en paragrawe logies op mekaar volg. 
• Argumente moet 'n logiese patroon volg en met gepaste verwysings of feite gestaaf 

word. Gevolgtrekkings mag nie op intuïsie gegrond wees nie. Vae veralgemenings en 
halwe waarhede moet in u werkopdragte vermy word. 

• Let op dat die werkopdragvrae nie van u sal verwag om die materiaal in die 
voorgeskrewe boek oor te skryf nie. Daar sal van u verwag word om in alle gevalle u 
insig in die onderwerp weer te gee. Maak seker dat u die vrae in die werkopdrag 
verstaan. U kan gepenaliseer word as u uit die voorgeskrewe boek of enige ander 
bronne afskryf. 

• Dit is 'n kuns om 'n mens se gedagtes so te rangskik dat die punte logies op mekaar 
volg. Maak seker dat dit wat u onder 'n bepaalde opskrif noem, wel op die onderwerp van 
daardie opskrif betrekking het. 

 
Belangrik 
 
Maak asseblief seker dat u werkopdragte ons voor of op die sperdatum bereik. Moet nie u 
werkopdragte aan die dosent e-pos nie. Moet nie die dosente bel met versoeke om tot die 
eksamen toegelaat te word as u nie die werkopdrag ingedien het nie, of as u dit ná die 
sperdatum ingedien het nie. GEEN verskonings sal aanvaar word nie. U werkopdrag sal 
nagesien en aan u teruggestuur word. U sal in Studiebrief 201 en 201 onderskeidelik 
terugvoering oor Werkopdrag 01 en 02 ontvang.  
 
Onthou  
 
Hou 'n afskrif van u werkopdrag alvorens u die oorspronklike een indien. 
 
 
6.3.3 Kommentaar en terugvoering oor werkopdragte 
 
Alle werkopdragte word nagesien en omvattende, opbouende terugvoering word verskaf. Let op 
dat slegs een vraag (uit al die vrae) in die werkopdrag gekies en nagesien sal word. 
Terugvoering oor die res van die vrae sal aan al die studente wat vir hierdie module 
geregistreer is, in 'n opvolgstudiebrief gestuur word, en nie net aan diegene wat die 
werkopdragte ingedien het nie. Soos ons hierbo genoem het, sal terugvoering oor Werkopdrag 
01 en 02 in onderskeidelik Studiebrief 201 en 202 gegee word.    
 
Gaan u antwoorde na sodra u die kommentaar ontvang. Die werkopdragte en die kommentaar 
daarop vorm 'n noodsaaklike deel van u leerproses en behoort u te help om beter vir die 
volgende werkopdrag en die eksamen te kan voorberei.  
 
6.3.4 Assesseringsriglyne en prestasiestandaarde 
 
Ter voorbereiding van die werkopdragte en die eksamen sal u waarskynlik wil weet hoe u 
geassesseer gaan word.  
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Daar is verskillende standaarde wat gebruik kan word om prestasie te assesseer. Aangesien 
hierdie module op die bemeestering van bepaalde uitkomste gegrond is, het ons die volgende 
spesifieke kriteria wat ons sal gebruik om u werk te assesseer, geïdentifiseer: 

 
• u bemeestering van bepaalde vermoëns (bv u vermoë om toegang tot tersaaklike 

inligtingsbronne te verkry en sleutelbegrippe in die bronne te identifiseer) 
• u vermoë om bepaalde prestasievlakke te bereik (die minimum prestasievlak in hierdie 

module is 50%) 
 

6.3.5 Die assesseringsproses 

Hierdie module is só gestruktureer dat u deurlopend u eie vordering en bemeestering van al die 
gestelde uitkomste sal kan monitor. Om u bemeestering van die uitkomste te kan assesseer, sal 
u vanselfsprekend die twee werkopdragte moet voltooi. Nadat u dit gedoen het, sal ons vir u 
terugvoering gee deur middel van die nasiener se opmerkings en die aangehegte rubriek 
(telkaart) vir elke werkopdrag vir die spesifieke vraag wat nagesien is. Soos ons vroeër genoem 
het, sal slegs een vraag in u werkopdrag nagesien word.  

Let wel:      Ons moet u reeds in hierdie vroeë stadium van u leerervaring waarsku. As u nie die 
werkopdragte doen nie en bloot die inhoud van die handboek of die antwoorde wat in 
Studiebrief 201 en 202 aan u gestuur word, memoriseer, kan dit beteken dat u die 
eksamen druip. 

Summatiewe assessering (eksamen) vind plaas gedurende die eksamentydperke Mei/Junie 
(semester 1) en Oktober/November (semester 2). Die doel van die assessering is om u 
bemeestering van al die gestelde uitkomste te evalueer. 
 
7 SEMESTERPUNT EN DIE EKSAMEN 
 
U finale punt sal soos volg bereken word: 

• Die semesterpunt ('n kombinasie van die twee werkopdragpunte) sal hoogstens 20% van 
u finale assesseringspunt vir die module uitmaak, terwyl u eksamenpunt 80% sal bydra  

• Ongeag watter semesterpunt u ontvang, moet u 'n subminimum van 40% in die eksamen 
behaal. U sal dus nie die module slaag as u eksamenpunt minder as 40% is nie. 

Voorbeelde 1 
 
As u 'n werkopdragpunt van 50% vir Werkopdrag 01 en 50% vir werkopdrag 02 ontvang, word 
die gemiddeld ((50%+50%)/2) vir die twee werkopdragpunte met 20 vermenigvuldig. Dit is gelyk 
aan 10% van die finale werkopdragpunt. Indien u 35 uit 'n moontlike 70 punte in die eksamen 
verwerf (50%), word hierdie persentasie met 80 vermenigvuldig. Dit is gelyk aan 40% van die 
finale assesseringspunt. Die werkopdragpunt (semesterpunt) en die eksamenpunt word dan 
bymekaargetel (10% + 40%), wat 'n finale assesseringspunt van 50% vir die module gee.  
 
 
Voorbeeld 2 
 
Indien u 'n werkopdragpunt van 60% vir Werkopdrag 01 en 80% vir Werkopdrag 02 verwerf, 
word die gemiddeld vir die twee werkopdragpunte ((60%+80%)/2) met 20 vermenigvuldig. Dit is 
gelyk aan 14% van die finale assesseringspunt. As u dan 44 uit 70 punte (of 63%) in die 
eksamen verwerf, word hierdie syfer met 80 vermenigvuldig om 50,2% van die finale 
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assesseringspunt uit te maak. Die twee resultate word dan bymekaargetel om vir u 'n finale 
assesseringspunt van 64% (14% + 50,2%) vir die module te gee.  
 

8 ANDER ASSESSERINGSMETODES 

 
Daar is geen ander assesseringsmetodes vir hierdie module nie. 
 
 
9 EKSAMEN 

9.1 Formaat van die eksamen 

Die formaat van die eksamenvraestel is soos volg: 

Tydsduur: 2 ure  
Punte: 70  
Tipe vraag: 'n Kort gevallestudie en verpligte opsteltipe vrae wat daarop gegrond is  
 
Ons beveel aan dat u NIE vorige eksamenvraestelle as deel van u eksamenvoorbereiding 
gebruik nie, aangesien hierdie vraestelle op die vorige module-uitkomste gegrond was (die vrae 
stem dalk nie ooreen met die 2015-moduleuitkomste nie). Let ook daarop dat die 
memorandums nie aan studente beskikbaar gestel word nie. Moet ons asseblief nie 
kontak met versoeke vir modelantwoorde nie. 
 

9.2 Alternatiewe assessering: studente wat vir die finalejaar- (FI-) vergunning 
kwalifiseer 

Die brosjure my Studies @ Unisa bevat belangrike inligting oor die FI-toegewingsprosedure om 
daardie studente wat nog een of twee modules kortkom om hul graad te verwerf, te help. Alle 
studente wat vir die finalejaar- (FI-) toegewing kwalifiseer, sal 'n SMS/e-pos ter bevestiging van 
Studente-assesseringsadministrasie ontvang. Vir hierdie module het FI-studente die opsie om 
na die volgende formele eksamengeleentheid verwys te word, of om aan 'n alternatiewe 
assesseringsmetode deel te neem. Die alternatiewe assesseringsmetode sal deur die betrokke 
dosente bepaal word. Meer inligting oor die alternatiewe assesseringsmetode sal direk aan die 
kwalifiserende studente gekommunikeer word. Alternatiewe assesseringsmetodes is 
onderhewig aan streng akademiese reëls en prosesse en behoort nie as 'n makliker opsie 
beskou te word nie. As 'n student nie die leeruitkomste vir die module deur die alternatiewe 
assesseringsmetode bereik nie, sal hy/sy druip en vir die betrokke module moet herregistreer. 
 

10 ALGEMENE VRAE (FAQ's) 

 
Raadpleeg my Studies @ Unisa vir 'n lys van die mees algemene vrae. Die algemene vrae wat 
spesifiek op MNG3701 betrekking het, sal op die FAQ-nutsmiddel op die myUnisa-webtuiste 
gepos word. 
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11 TEN SLOTTE 

 
Ons vertrou dat u uitsien na 'n opwindende studie-semester. Ons hoop dat u alles wat u in 
hierdie module leer, sal toepas om u te help besef hoe belangrik dit is om strategies te dink en 
op te tree. Dit kan u baie help om moontlike uitdagings en geleenthede in u omgewing te kan 
raaksien, en u daarop voorberei om hierdie uitdagings en geleenthede blitsig te kan hanteer. 

Kontak ons gerus indien u enige navrae oor hierdie studiebrief en die akademiese inhoud van 
die module in sy geheel het. 

Vriendelike groete 

Me NV Moraka 

Prof N Sewdass 
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BYLAE A: GEVALLESTUDIE: APPLE SE INNOVERINGSBELEID 

Agtergrond 
Apple Inc (AAPL) is gebaseer in Cupertino, Kalifornië. Die maatskappy ontwerp, vervaardig en bemark 
mobiele kommunikasie- en mediatoestelle, persoonlike rekenaars en draagbare digitale musiekspelers. 
Apple verkoop 'n verskeidenheid meegaande sagteware, dienste, randtoerusting, netwerkoplossings en 
derdeparty digitale inhoud en toepassings. Die maatskappy, wat op 1 April 1976 deur Steve Jobs, Steve 
Wozniak, en Ronald Wayne gestig is en op 3 Januarie 1977 geïnkorporeer is, het vir die eerste 30 jaar 
as “Apple Computer, Inc” bekendgestaan, maar op 9 Januarie 2007 die woord "Computer" laat vaar om 
die maatskappy se voortdurende uitbreiding in die verbruikers-elektroniese mark,  buite en behalwe sy 
tradisionele fokus op persoonlike rekenaars te weerspieël. Op September 30, 2013, het Apple Coca-
Cola verbygesteek en is as die wêreld se mees waardevolle handelsmerk in die Omnicom Groep se 
“Best Global Brands”-verslag benoem. 
 
Dink anders? 
Apple se sakestrategie ontgin sy unieke vermoë om sy eie bedryfstelsels, hardeware, 
toepassingsagteware en dienste te ontwerp en ontwikkel om sy klante te voorsien van nuwe produkte en 
oplossings met uitmuntende gebruiksvriendelike, soomlose integrasie en  innoverende ontwerp. Apple is 
bekend vir sy innovering, en het 'n unieke reputasie en 'n lojale klantebasis in die verbruikers- 
elektroniese mark opgebou – weens verskeie uiteenlopende redes soos sy filosofie van estetiese 
ontwerp tot sy ongewone reklameveldtogte. Die maatskappy glo dat 'n hoëgehalte-koopervaring die 
maatskappy se vermoë om klante te lok en behou verbeter. Apple se strategie sluit in die verbetering en 
uitbreiding van sy eie kleinhandel- en aanlynwinkels asook die benutting van sy 
derdepartyverspreidingsnetwerk om meer klante effektief te bereik en hulle van 'n hoëgehalte verkoops- 
en naverkoopsondersteuningservaring te voorsien. 
 
Voordat hy na Apple teruggekeer het, het Steve Jobs in 1996 die volgende gesê tydens 'n onderhoud 
met Louis Rukeyser vir Wall Street Week: 
 
 “Apple was 'n maatskappy wat op innovering gegrond is. Toe ek tien jaar gelede Apple verlaat het, 

was ons tien jaar voor al die ander. Die probleem is dat Apple stilgestaan het. Selfs al het dit 
kumulatief biljoene dollar in N&O belê, was die uitsette nie daar nie en mense het nooit ingehaal nie; 
die differensiasie is geërodeer, veral ten aansien van Microsoft.  Ek dink egter dat Apple steeds 'n 
toekoms het; daar is ongelooflike goeie mense daar en 'n uitsonderlike handelsmerklojaliteit jeens die 
maatskappy. Maar ek dink die manier om te herstel is nie om alles plat te vee en oor te begin nie, 
maar eerder om te innoveer. Dit is hoe Apple sy glorieryke posisie bereik het, en ek dink dit is hoe 
Apple daardie posisie kan herwin.” 

 
Apple se aandeleprys was plat vir 2013, alhoewel die aandele met 33% in die tweede helfte van die jaar 
gestyg het. Dit het in die eerste ses maande kwaai verliese omgekeer terwyl daar kommer was oor die 
afplattende inkomstegroei en dat markaandeel aan Android afgestaan is. Die maatskappy se 
aandeleprys het gedaal na die bekendmaking van sy verdienste vir die eerste kwartaal van 2014 as 
gevolg van teleurstellende iPhone-verkope en vooruitskatting. Apple se hoof uitvoerende direkteur 
(HUB), Tim Cook, verkeer onder geweldige druk weens hierdie gebrek aan innovering: Apple het nog nie 
enige baanbrekerprodukte bekendgestel nie, alhoewel daar wel spekulasie oor 'n iWatch of iTV is wat 
moontlik 'n nuwe inkomstegeleentheid kan bied. 
 
Apple se strategie 
Apple se HUB, Tim Cook, het in 2013 in 'n onderhoud met Bloomberg Business Week die volgende oor 
toestelle vir die onderpunt van die mark gesê:  “Ons doel was nooit om 'n laekoste-foon te verkoop nie. 
Ons primêre doelwit is om 'n uitstekende telefoon te verkoop en aan ons klante 'n uitstekende ervaring te 
bied, en ons het 'n manier uitgevind om dit teen 'n laer koste te kan doen.” Cook se idees het dié van sy 
voorganger, Steve Jobs, weerspieël, wie se strategie vir Apple op vier pilare gegrond was: 

1. Bied 'n klein aantal produkte aan. 
2. Fokus op die toppunt van die mark. 
3. Gee voorrang aan wins bo markaandeel. 
4. Skep 'n stralekranseffek wat mense na nuwe Apple-produkte laat smag. 

http://marketrealist.com/quote-page/aapl/
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Differensiasie 
Apple poog om markvraag na sy produkte deur middel van differensiasie te verhoog, wat behels dat sy 
produkte uniek en aantreklik vir klante gemaak word. Die maatskappy se produkte is nog altyd ontwerp 
om, vergeleke met sy eweknieë, aan die voorpunt te wees. Ondanks strawwe mededinging het Apple 
daarin geslaag om vraag na sy produkte te skep, wat aan die maatskappy mag oor pryse deur middel 
van produkdifferensiasie, innoverende reklame, versekerde handelsmerklojaliteit en die skepping van 
groot verwagtinge oor die bekendstelling van nuwe produkte gegee het.  Deur te fokus op klante wat 
bereid is om meer te betaal en op 'n premieprys ten koste van eenheidsvolume te konsentreer, het Apple 
ook 'n kunsmatige toegangshindernis vir mededingers geskep. 
 
Apple verkoop sy produkte en herverkoop derdepartyprodukte in die meeste van sy grootste markte 
direk aan klante deur sy kleinhandel- en aanlyn winkels en sy direkteverkoopsmag. Die maatskappy 
benut ook 'n verskeidenheid indirekte verspreidingskanale, soos derdeparty-
selfoonnetwerkmaatskappye, groothandelaars, kleinhandelaars en waardetoevoegende herverkopers. 
Apple gebruik 'n kleinhandelstrategie genaamd “minimum geadverteerde prys” (of MAP). Die beleid van 
minimum geadverteerde prys verbied herverkopers of handelaars om 'n vervaardiger se produk teen laer 
as 'n bepaalde minimum prys te adverteer. MAP word gewoonlik afgedwing deur middel van 
vervaardigers wat bemarkingsubsidies aan hul herverkopers bied. 
 
Volgens Macworld handhaaf Apple die gewildheid van sy hoog geprysde produkte deur slegs aan 
kleinhandelaars soos Wal-Mart of Best Buy 'n marginale groothandelafslag te bied. Hierdie geringe 
besparing is nie 'n groot genoeg winsmarge vir kleinhandelaars om groot kortings op Apple se produkte 
te bied nie, wat beteken dat die prys wat klante uiteindelik betaal, naby aan die vervaardiger se 
voorgestelde kleinhandelprys is. 'n Kleinhandelaar kan egter hierdie klein winsmarge prysgee en 
produkte teen 'n afslagprys aanbied ten einde meer klante te lok. Apple voorkom so 'n scenario deur aan 
kleinhandelaars geldelike aansporings te bied om goedere te verkoop teen die MAP wat deur die 
maatskappy vasgestel is. 
 
Hierdie prysstrategie is effektief in soverre dit kleinhandelaars verhoed om direk met Apple se eie 
winkels mee te ding, en dit verseker ook dat geen enkele herverkoper 'n voordeel bo 'n ander geniet nie. 
Apple kan dus sy verspreidingskanale skoon hou, en meer geld op sy direkte verkope maak. Die 
Macworld-artikel het verder daarop gewys dat iPhones nie onder 'n streng prysingsmodel val nie, 
aangesien dit teen 'n laer prys verkoop word met draadlose kontrakaanbiedings, omdat kleinhandelaars 
'n kommissie van die selfoonnetwerke verdien. 
 
Premiepryse 
Jobs se visie vir Apple was altyd om 'n premie-produk te skep en 'n premieprys te hef. Apple se 
goedkoopste produkte word gewoonlik halfpad tussen goedkoop en duur  geprys, maar hulle 
produkeienskappe verseker 'n hoëgehaltegebruikerservaring. Die hardeware- en gebruikskoppelvlak is 
ontwerp om aansienlike waarde vir die prys te bied, wat winste hoog hou. 'n Maatskappy kan egter net 'n 
premieprys vra as dit 'n mededingende voordeel het, en analiste glo dat die handelsmerk besig is om sy  
status as elite-produk waarna mense strewe, te verloor. In die lig van toenemende mededinging van 
Android en laekoste-slimfone asook die versadiging in die ontwikkelde markte, loop die maatskappy die 
risiko om 'n toppunt-nisnaam te word, volgens analiste . 
 
Volgens IDC se selfoonfvooruitskouing in die derde kwartaal van 2013 was daar gelyktydig 'n aantal 
tendense in die internasionale selfoonmark sigbaar – maar die faktor wat markgroei die meeste dryf, is 
die geleidelike daling in gemiddelde verkoopspryse (average selling prices of ASP's). Android het aan 'n 
aantal nuwe vervaardigers die geleentheid gebied om die slimfoonmark te betree, wat deur verskeie 
gebruiksklaar-verwerkingsoplossings ondersteun word. Baie van hierdie slimfoonverkopers fokus op 
laekostetoestelle as 'n manier om handelsmerkbewustheid te bou. IDS het verwag dat slimfoon-ASP's in 
2013 die $337 sou bereik, 'n daling van 12.8% vanaf die $387 wat in 2012 opgeteken is. Hierdie tendens 
sal die volgende paar jaar voortduur, en IDC verwag dat slimfoon-ASP's geleidelik gaan daal, tot $265 
teen 2017. 
 
 
 

http://www.macworld.com/article/2024257/how-apple-sets-its-prices.html
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Strategiese verandering 
Wanneer dit by slimfooninnovering kom, het Apple onlangs sy strategie fundamenteel verander. In plaas 
daarvan om een nuwe premieproduk elke jaar bekend te stel, het Apple nou ook die benadering wat 
deur die wêreld se mees suksesvolle handelsmerke gevolg word, aanvaar: die skepping van 'n  
toppuntpremiereeks vir die mees welvarende klante en 'n afgeskaalde produkreeks teen 'n laer pryspunt 
vir die res.  In Apple se geval beteken dit dat die toppunt- Apple iPhone 5S in goud, silwer en platinum 
aan sy mees welvarende klante gebied word, en 'n goedkoper iPhone 5C in prettige plastiekkleure aan 
die res. Met ander woorde, mense met goue kaarte kry die goue telefone, en die kreatiewe tipes kry die 
kleurvolle telefone. Apple se nuwe benadering hou gevolge vir innovering in die slimfoonmark in. Die 
innoverende nuwe tegnologieë wat as deel van die iPhone 5S ingesluit word – soos die 
vingerafdruksensor Touch ID, die verbeterde kamera-funksionaliteit en die nuwe bewegingsensorskyfie 
vir fiksheidstoepassings – is vir die 5S bekendgestel, maar nie vir die 5C nie. Dit beteken dat klante-
innovering van bo na onder plaasvind, eerder as van onder na bo. 
 
Net soos sommige ekonome glo dat die ekonomiese voordele as gevolg van belastingbesnoeiings van 
die rykste landsburgers uiteindelik na die breër bevolking sal “deursyfer”, glo Apple nou dat tegnologiese 
innovering uiteindelik na die breër populasie van slimfoongebruikers sal “deursyfer”. Die elite-atlete en 
die elite-fotograwe kan na die nuwe iPhone 5S neig om die bewegingsensor en die nuwe kamera-
eienskappe te ondersoek. En, sodra daardie innoverings benut word deur 'n maatskappy soos Nike (wat 
Apple as 'n vennoot beskou), kan  dit inderdaad na die breër verbruikersmark uitbrei – en daar is niks 
daarmee verkeerd nie. 
 
Dit is hoe dit met die wêreld se top verbruikershandelsmerke werk. Dink byvoorbeeld aan die wêreld se 
topvervaardigers van motorvoertuie – hulle stel innoverings soos 'n parkeerhulpfunksie en 
satellietnavigasie eerste in die toppuntmodelle bekend, voordat dit na elke motor en elke model uitgebrei 
word. 'n Maatskappy soos Toyota segmenteer sy produkreekse sodat daar 'n Lexus vir die mees 
welvarende klante is, maar ook 'n hoëgehalte Toyota vir al die ander. Stel egter hierdie benadering 
teenoor die manier waarop Apple tradisioneel oor innovering in die slimfoonmark gedink het. Die 
strategie was altyd om een premiefoon op 'n slag bekend te stel en om te verseker dat die nuutste 
slimfoon altyd die bes moontlike foon ter wêreld is. Volgens Apple is die iPhone 5S "die mees 
gevorderde slimfoon ter wêreld", maar waar laat dit die 5C? Die wêreld se tweede mees gevorderde 
foon? 
 
Een van die dinge wat Apple altyd so spesiaal en betowerend gemaak het – altans, vir sy ondersteuners 
– was dat die strategie van een premie-produk per jaar beteken het dat 'n minimumloonwerker toegang 
kon  hê tot dieselfde tegnologie as 'n skansfondsbestuurder in Wallstraat. Daar was nooit die gevoel dat 
Apple-gebruikers as "goue", "silwer" en “platinum” gebruikers beskou is nie – maar eerder dat alle Apple-
gebruikers op die een of ander manier verhewe was bo al die ander Android-gebruikers daarbuite. Daar 
was nooit enige BBP-vertrek of afgebakende area vir die topgebruikers in die Apple-winkels nie. Elkeen 
was 'n genie. Innovering het nie soseer deurgesyfer nie, maar eerder van onder na bo uit die alledaagse 
publiek ontstaan. 
 
Apple bevind hom nou weer in die posisie om selfone te verkoop soos motorvervaardigers motors 
verkoop, finansiëledienste-maatskappye kredietkaarte bemark en modehandelsmerke nuwe 
produkreekse aan sy klante bekendstel. Soos baie mense reeds aan die hand gedoen het, is dit miskien 
'n realiteit van 'n volwasse slimfoonmark, waarin dit moeiliker as ooit vantevore is om nuwe kopers te 
vind. 
 
Die goeie nuus is dat dit lyk asof Apple vroeëre kritiek dat dit by "inkrementele innovering" berus het, 
afgeweer het. Deur die iPhone 5C teen 'n hoog genoeg pryspunt aan te bied, word die idee nooit geskep 
dat die iPhone 5C 'n goedkoop, weggooitelefoon vir die wêreld se laagste-inkomstegebruikers sal word 
nie. Die slegte nuus is egter dat Apple nou moet hoop dat al die ryk toppuntgebruikers hul slimfone op 
kreatiewe maniere sal gebruik, en dat hierdie kreatiwiteit en innovering na ander Apple-gebruikers 
deurgegee sal word in die vorm van nuwe funksionaliteit en nuwe eienskappe. Net soos mense die 
meriete van deursyfer-ekonomie debatteer, sal ons dalk binnekort die meriete van afsyfer-innovering 
debatteer. 
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Waarom Apple se ekosisteem sy grootste mededingende voordeel is – Apple se vertikale 
integrasie 
Vertikale integrasie het aan Apple 'n mededingende voordeel verleen, omdat dit skyfievervaardigers 
besit, vervaardiging beheer, uiters streng sagtewarestandaarde volg, en in 'n bykans geslote ekosisteem 
van kleinhandelwinkels in eienaarbesit funksioneer. Hierdie voordele gee vir die maatskappy meer 
beheer oor sy waardeketting en, nog belangriker, sy komponentkoste. Google se verkryging van 
Motorola en Microsoft se verkryging van Nokia is gedoen met die doel om hierdie punt-tot-puntstrategie 
wat tot nou toe nog net vir Apple gewerk het, na te streef. 
 
Apple is bekend vir die gewildste, mees verslawende en streng geïntegreerde ekosisteem van al die 
tegnologiemaatskappye.  Die toestelle en sagteware wat Apple maak, is ontwerp om goed met mekaar 
saam te werk en sinchroniseer gemaklik, sodat voorkeure en media sonder veel moeite gekopiëer en 
met meervoudige toestelle gedeel kan word. Toepassings werk gelyktydig op meervoudige toestelle – 
selfs met 'n enkele aankoop – en gebruikerskoppelvlakke is baie soortgelyk oor toestelle heen. Volgens 
'n blog van die Harvard Business Review deur Ron Adner het Apple, toe hy sy produkportefeulje van 
iPods na iPhones uitgebrei het  nie net die tegnologie en sagteware wat die iPod aangedryf het oorgedra 
nie, maar ook gebruikers se totale musiekversamelings en iTunes se totale verskaffersdatabasis. Die 
doel was nie net koste-omskakeling nie, maar ook om bestaande verhoudings te benut om 'n beter 
aanbieding te skep. 
 
Google (GOOG), Microsoft (MSFT), en Amazon (AMZN) het nou ook die ruimte betree deur hul eie 
ekosisteme op te stel, wat toestelle, boeke, speletjies, musiek, media en bergingstoestelle insluit. Elkeen 
van hierdie maatskappye het sy eie besondere sterk punte en probeer om van Apple se markaandeel 
oor te neem. Amazon is die leier in e-handel, terwyl Google aanlyn soektogte en reklame oorheers. 
Apple het egter 'n voorsprong gehad met die sukses van sy iPods, iTunes-sagteware en iTunes Store, 
en Apple was ook een van die pioniers van raakskermtegnologie in telefone. Apple se App Store het in 
2013 meer as $10 miljard in verkope aangeteken, volgens ‘n persberig van die maatskappy wat hierdie 
maand vrygestel is. Net in Desember 2013 het klante $1 miljard daaraan spandeer om bykans 3 miljard 
toepassings van App Store af te laai – die mees suksesvolle maand in App Store se geskiedenis. 
 
By die 2013 Worldwide Developer Conference (WWDC) het Cook gesê dat die Apple ontwikkelaar-
ekosisteem sesmiljoen ontwikkelaars insluit en dat 1.5 miljoen nuwe ontwikkelaars bygevoeg is sedert 
die WWDC in 2012. Apple het onlangs bekendgemaak dat, teen Januarie 2014, 80% van sy internet-
bedryfstelsel- (iOS-) toestelle op iOS 7 loop. Dit verdwerg die enkelsyfer aanvaardingspersentasie wat 
vir die nuutste weergawe van die Android-bedryfstelsel gemeet is, en maak iOS 7 die gewildste 
bedryfstelsel ter wêreld. 
 
'n Toonaangewende voorsieningsketting wat die derde maal eerste in die wêreld aangewys is 
Die IT-navorsingsfirma Gartner het Apple se voorsieningsketting verlede jaar as die beste 
voorsieningsketting ter wêreld aangewys – die derde maal in 'n ry. Apple se produkte en komponente 
word deur 'n aantal verskaffers regoor die wêreld vervaardig. Die finale montering van die meeste 
produkte geskied hoofsaaklik in Sjina.  
 
Apple het 'n geslote ekosisteem gebou, en die maatskappy het beheer oor byna elke aktiwiteit in die 
voorsieningsketting – van ontwerp tot kleinhandel. Dit het sy montering om ekonomiese redes 
uitkontrakteer, maar ook vennootskappe gesluit met vervaardigingsmaatskappye wat verstaan dat Apple 
se produkte ander tegnieke en benaderings verg, wat dikwels met baie kort lewertye gepaardgaan.  
 
Die maatskappy moet aan 'n aantal verwagtings van verskaffers voldoen en 
eksklusiwiteitsooreenkomste vir sleutelkomponente opstel. Alle beplanning word dus in die geheim 
gedoen om te voorkom dat inligting uitlek. Apple het in sy jaaropgawe gesê dat, alhoewel die meeste 
komponente wat vir die maatskappy se besigheid noodsaaklik is by 'n verskeidenheid bronne beskikbaar 
is, 'n aantal komponente tans van enkele of beperkte bronne verkry word. Daarbenewens ding die 
maatskappy met ander markdeelnemers mee vir verskeie komponente vir mobiele kommunikasie- en 
mediatoestelle en persoonlike rekenaars. Apple gebruik 'n aantal pasgemaakte komponente wat nie 
algemeen deur mededingers gebruik word nie, en Apple se nuwe produkte gebruik dikwels 
pasgemaakte komponente wat net van een bron verkrygbaar is. 
 

http://marketrealist.com/quote-page/goog/
http://marketrealist.com/quote-page/msft/
http://marketrealist.com/quote-page/amzn/
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Die huidige HUB, Tim Cook, is oorspronklik deur Steve Jobs ingebring om Apple se voorsieningsketting 
meer doeltreffend te maak. Cook het die aantal komponentverskaffers verminder en pakhuise gesluit om 
oorbevoorrading te beperk. Voorraad is verminder van een maand na slegs ses dae. 'n Onlangse 
Bloomberg-verslag het gesê dat Apple 'n rekordbedrag van $10.5 miljard in nuwe tegnologie in sy 
voorsieningsketting – van monteringsrobotte tot freesbanke – belê om verkope van produkte wat weens 
mededinging afgeneem het, te verbeter. 
 
'n Onlangse studie deur die Amerikaanse Kongres oor handel tussen die VSA en Sjina het genoem dat 
Apple se innovering in die ontwikkeling en ingenieurswerk van die iPod en sy vermoë om die meeste van 
sy produksie na laekostelande soos Sjina uit te kontrakteer, die maatskappy gehelp het om 'n uiters 
mededingende en winsgewende firma te word, asook 'n bron van hoogs betaalde werksgeleenthede in 
die VSA. Die studie het gekyk na die produksie van 'n Apple iPod, wat in Sjina deur Foxconn, 'n 
Taiwanese maatskappy, gemaak is. 'n Verslag deur Digitimes verlede November het Taiwan-
gebaseerde vervaardigers van oorspronklike toerusting aangehaal en gesê dat Apple 'n omwenteling in 
sy voorsieningsketting teweeggebring het en dat daardie vervaardigers vir sowel komponentverkryging 
as produksie verantwoordelik is. 
 
Bronne 
 
Aangepas uit:http://www.washingtonpost.com/blogs/innovations/wp/2013/09/11/apples-new-strategy-
trickle-down-innovation/ [Afgelaai: 10 September 2014]. 
 
Aangepas uit: Nielsen, S. 2014.Why innovation could be the key to Apple’s growth. Market Realist, 29 
January. http://marketrealist.com/2014/01/apple/ [Afgelaai: 10 September 2014]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.washingtonpost.com/blogs/innovations/wp/2013/09/11/apples-new-strategy-trickle-down-innovation/
http://www.washingtonpost.com/blogs/innovations/wp/2013/09/11/apples-new-strategy-trickle-down-innovation/
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BYLAE B: VERPLIGTE WERKOPDRAG 01 VIR 2015 – SEMESTER 1 

 
Elke werkopdrag is gerig op 'n aantal van die leereenhede en leeruitkomste. Die uitkomste in 
leereenheid 1, 2, 3 en 4 sal in Werkopdrag 01 geassesseer word. Hou in gedagte dat die leeruitkomste 
duidelik aandui watter denkvlak u sal moet demonstreer wanneer u elke vraag in die werkopdrag 
beantwoord. Let ook daarop dat die leeruitkomste NIE die assesseringsvrae is wat beantwoord moet 
word nie. Vir Werkopdrag 01, semester 1, moet u die vrae in afdeling 1.2 hier onder beantwoord, op 
grond van die gevallestudie in bylae A (Apple se innoveringstrategie). 
 
Wenk: Lees hoofstuk 1, 4, 5, 7 en 8 in die voorgeskrewe boek en leereenheid 1, 2, 3 en 4 in die leergids 
voordat u die vrae in afdeling 1.2 voltooi. 
 
 
Let wel: U moet al die vrae in hierdie werkopdrag beantwoord. Onvolledige werkopdragte sal nie 
nagesien word nie en sonder 'n punt aan u teruggestuur word. 
 
1.1 WERKOPDRAG 01 – SEMESTER 1: INSTRUKSIES  
 
• Beantwoord al vier die vrae hier onder.  
• Gebruik praktiese voorbeelde om u antwoorde op vraag 1 en 2 te ondersteun. 
• Gebruik voorbeelde uit die gevallestudie om u antwoorde op vraag 3 en 4 te ondersteun.  
• U moet die riglyne vir die beantwoording van opsteltipe vrae (in afd 6.3 hierbo) volg. Onthou ook 

dat dit onvoldoende is om bloot feite uit die voorgeskrewe boek oor te skryf sonder om u feite te 
staaf waar nodig. U moet kan demonstreer dat u die kursusteorie verstaan en dit in die praktyk 
kan toepas. 

• U moet aan die voorgeskrewe tegniese vereistes voldoen. Struktureer u antwoorde. sluit 'n 
inleiding, hoofdeel van bespreking en gevolgtrekking in u opstel in. Sluit verwysings in en 
nommer u opskrifte in die teks. Let daarop dat tot vyf punte afgetrek sal word indien u versuim 
om aan die tegniese vereistes te voldoen. 

• Die hoofdeel van die werkopdrag mag nie meer as tien bladsye beslaan nie, wat die dekblad, 
inleiding, gevolgtrekking en hulpbronne uitsluit. 

 

1.2 WERKOPDRAG 01 – SEMESTER 1: VRAE 
 
Raadpleeg die rubriek (telkaart) in afdeling 1.3 hier onder vir die assesseringskriteria wat ons sal 
gebruik om u antwoorde te assesseer. 
 
Vraag 1 
Verduidelik die konsepte van strategie, strategiese beplanning en strategiese bestuur. Gebruik praktiese 
voorbeelde (3 of meer) om u bespreking te motiveer. [20] 
 
Vraag 2 
Bespreek die belangrikheid, voordele en risiko's van strategie. Gebruik praktiese voorbeelde (3 of meer) 
om u argumente te motiveer. [20] 

Vraag 3 
Bespreek die konsep van mededingende voordeel en verduidelik die vereistes vir 'n volhoubare 
mededingende voordeel vir Apple. Gebruik die gevallestudie om u argumente te motiveer. [20] 

Vraag 4 
Ontleed die struktuur, dinamiek en aantreklikheid van die bedryf waarin Apple meeding. Gebruik 
voorbeelde (3 of meer) uit die gevallestudie om u antwoord te motiveer. [20] 
 

SPERDATUM: 20 FEBRUARIE 2015 [UNIEKE NOMMER: 629489] 
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1.3 ASSESSERINGSKRITERIA VIR WERKOPDRAG 01– SEMESTER 1 
 

 

 

VRAAG 
ONAANVAARBAAR 

(DRUIP) 
0-40% 

DRUIP AMPER 
40-60% 

GOEIE SLAAG 
60-75% 

UITSTAANDE 
+75% PUNT 

1 

Vae verduideliking van die 
konsepte van strategie, 
strategiese beplanning en 
strategiese bestuur 

Bespreking ontbreek aan 
details; slegs teorie uit die 
voorgeskrewe boek is 
aangebied 

Het die konsepte van 
strategie, strategiese 
beplanning en strategiese 
bestuur verduidelik. 
Bespreking deur twee 
praktiese voorbeelde 
gestaaf 

Het die konsepte van strategie, 
strategiese beplanning en 
strategiese bestuur verduidelik. 
Uitstekende en uitvoerige 
bespreking van die ontleding en 
evaluering van strategieë en (3 of 
meer) stawende praktiese 
voorbeelde verskaf 

 

Gesonde-
verstandbenadering; baie 
swak begrip 

Mate van begrip gedemonstreer 
in die verduideliking van die 
konsepte van strategie, 
strategiese beplanning en 
strategiese bestuur 

Goeie begrip en 
verduideliking van  die 
konsepte van strategie, 
strategiese beplanning en 
strategiese bestuur 

Grondige begrip gedemonstreer 
van die verduideliking van die 
konsepte van strategie, 
strategiese beplanning en 
strategiese bestuur 

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte 16-20 punte Maks 20 

2 

Vae verduideliking van die 
belangrikheid, voordele en 
risiko's van strategie 

Verduideliking gaan mank aan 
details of is hoofsaaklik uit die 
voorgeskrewe boek oorgeskryf. 
Bespreking nie met praktiese 
voorbeeld/e ondersteun nie 

Goeie verduideliking van 
die belangrikheid, voordele 
en risiko's van strategie; 
enkele praktiese 
voorbeelde verskaf 

Uitstekende  verduideliking van 
die belangrikheid, voordele en 
risiko's van strategie; enkele 
praktiese voorbeelde verskaf 

 

Geen begrip van die 
belangrikheid, voordele en 
risiko's van strategie 

Mate van begrip van die 
belangrikheid, voordele en 
risiko's van strategie 
gedemonstreer 

Goeie  begrip van die 
belangrikheid, voordele en 
risiko's van strategie 
gedemonstreer 

Grondige begrip van die 
belangrikheid, voordele en risiko's 
van strategie gedemonstreer 

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte 16-20 punte Maks 20 

3 

Vae verduideliking van 
mededingende voordeel en 
begrip van die 
belangrikheid van die 
vereistes vir 'n volhoubare 
mededingende voordeel vir 
Apple; geen 
ondersteunende 
voorbeelde uit 
gevallestudie 

Verduideliking gaan mank aan 
detail in die  verduideliking van 
mededingende voordeel en 
begrip van die belangrikheid van 
die vereistes vir 'n volhoubare 
mededingende voordeel vir 
Apple ; het hoofsaaklik uit die 
voorgeskrewe boek oorgeskryf; 
onvoldoende voorbeelde 
ingesluit om verduideliking te 
ondersteun 

Goeie  verduideliking van 
mededingende voordeel en 
begrip van die 
belangrikheid van die 
vereistes vir 'n volhoubare 
mededingende voordeel vir 
Apple ; enkele 
ondersteunende 
voorbeelde uit die 
gevallestudie ingesluit 

Uitstekende verduideliking van 
mededingende voordeel en begrip 
van die belangrikheid van die 
vereistes vir 'n volhoubare 
mededingende voordeel vir Apple; 
verduideliking met verskeie 
voorbeelde uit die gevallestudie 
ondersteun  

 

Gesonderverstand-
benadering; swak begrip 
van die verduideliking  van 
mededingende voordeel en 
begrip van die 
belangrikheid van die 
vereistes vir 'n volhoubare 
mededingende voordeel vir 
Apple  

'n Mate van  begrip 
gedemonstreer van die 
verduideliking  van 
mededingende voordeel en 
begrip van die belangrikheid van 
die vereistes vir 'n volhoubare 
mededingende voordeel vir 
Apple 

Goeie  begrip 
gedemonstreer van die 
verduideliking  van 
mededingende voordeel en 
begrip van die 
belangrikheid van die 
vereistes vir 'n volhoubare 
mededingende voordeel vir 
Apple 

Grondige  begrip gedemonstreer 
van die verduideliking  van 
mededingende voordeel en begrip 
van die belangrikheid van die 
vereistes vir 'n volhoubare 
mededingende voordeel vir Apple 

 

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte 16-20 punte Maks 20 

4 

Vae verduideliking  van die 
struktuur, dinamiek en 
aantreklikheid van die 
industrie waarin Apple sake 
doen. Geen voorbeelde uit 
die gevallestudie nie 

Verduideliking gaan mank aan 
details oor die struktuur, 
dinamiek en aantreklikheid van 
die industrie waarin Apple sake 
doen 

Goeie verduideliking van die 
struktuur, dinamiek en 
aantreklikheid van die 
industrie waarin Apple sake 
doen; enkele 
ondersteunende voorbeelde 
uit die gevallestudie 

Uitstekende verduideliking van die 
struktuur, dinamiek en 
aantreklikheid van die industrie 
waarin Apple sake doen ; 
verduideliking ondersteun met 
verskeie voorbeelde uit die 
gevallestudie 

 

Swak begrip van  die 
struktuur, dinamiek en 
aantreklikheid van die 
industrie waarin Apple 
meeding  

'n Mate van begrip 
gedemonstreer van  die 
struktuur, dinamiek en 
aantreklikheid van die industrie 
waarin Apple meeding   

Goeie  begrip 
gedemonstreer van  die 
struktuur, dinamiek en 
aantreklikheid van die 
industrie waarin Apple 
meeding   

Grondige  begrip gedemonstreer 
van  die struktuur, dinamiek en 
aantreklikheid van die industrie 
waarin Apple meeding   

 

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte 16-20 punte Maks 20 

Subtotaal vir enige EEN van die vier vrae wat nagesien is /20 
Tegniese vereistes /5 

Totaal /25 

Tegniese 
aspekte 

Inhoudsopgawe en opskrifte word gebruik 1 Geen inhoudsopgawe en geen opskrifte word gebruik nie 0  

Bronne word erken/korrekte verwysingstegnieke 
word gebruik 

1 Bronne word nie erken nie/verkeerde verwysingstegniek word 
gebruik 

0  

Bronnelys ingesluit 1 Bronnelys nie ingesluit 0  
Inleiding ingesluit 1 Inleiding nie ingesluit 0  
Gevolgtrekking ingesluit 1 Gevolgtrekking nie ingesluit 0  
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BYLAE C: VERPLIGTE WERKOPDRAG 02 VIR 2015 – SEMESTER 1 

 

 
Elke werkopdrag is gerig op 'n aantal van die leereenhede en leeruitkomste. Die uitkomste in 
leereenheid 5, 6 en 7 sal in Werkopdrag 02 geassesseer word. Hou in gedagte dat die leeruitkomste 
duidelik aandui watter denkvlak u sal moet demonstreer wanneer u elke vraag in die werkopdrag 
beantwoord. Let ook daarop dat die leeruitkomste NIE die assesseringsvrae is wat beantwoord moet 
word nie. Vir Werkopdrag 02, semester 1, moet u die vrae in afdeling 1.2 hier onder beantwoord, op 
grond van die gevallestudie in bylae A (Apple se innoveringstrategie). 
 
Wenk: Lees hoofstuk 1, 2, 3, 6, 7 en 9 in die voorgeskrewe boek en leereenheid 5, 6 en 7 in die leerboek 
voordat u die vrae in afdeling 1.2 voltooi. 
 
Let wel: U moet al die vrae in hierdie werkopdrag beantwoord. Onvolledige werkopdragte sal nie 
nagesien word nie en sonder 'n punt aan u teruggestuur word. 
 
1.1 WERKOPDRAG 02 – SEMESTER 1: INSTRUKSIES 
 
• Beantwoord al vier die vrae hier onder.  
• Gebruik praktiese voorbeelde om u antwoorde op vraag 1 te ondersteun. 
• Gebruik voorbeelde uit die gevallestudie om u antwoorde op vraag 2, 3 en 4 te ondersteun.  
• U moet die riglyne vir die beantwoording van opsteltipe vrae (in afd 6.3 hierbo) volg. Onthou ook 

dat dit onvoldoende is om bloot feite uit die voorgeskrewe boek oor te skryf sonder om u feite te 
staaf waar nodig. U moet kan demonstreer dat u die kursusteorie verstaan en dit in die praktyk 
kan toepas 

• U moet aan die voorgeskrewe tegniese vereistes voldoen. Struktureer u antwoorde. sluit 'n 
inleiding, hoofdeel van bespreking en gevolgtrekking in u opstel in. Sluit verwysings in en 
nommer u opskrifte in die teks. Let daarop dat tot vyf punte afgetrek sal word indien u versuim 
om aan die tegniese vereistes te voldoen. 

• Die hoofdeel van die werkopdrag mag nie meer as tien bladsye beslaan nie, wat die dekblad, 
inleiding, gevolgtrekking en hulpbronne uitsluit. 

 
 
1.2 WERKOPDRAG 02 – SEMESTER 1: VRAE 
 
Raadpleeg die rubriek (telkaart) in afdeling 1.3 hier onder vir die assesseringskriteria wat ons sal 
gebruik om u antwoorde te assesseer. 
 
Vraag 1 
Identifiseer en verduidelik die struikelblokke wat sake doen in 'n Afrika-konteks belemmer. Gebruik 
praktiese voorbeelde (3 of meer) om u bespreking te ondersteun. [20] 

 
Vraag 2 
Beoordeel krities die mate waarin Apple se strategie/strategieë volhoubaar is. [20] 

  
Vraag 3 
Beskryf die tipe sakevlakstrategieë wat Apple volg. Maak gebruik van voorbeelde uit die gevallestudie 
om u antwoord te staaf. [20] 
 
Vraag 4 
Beoordeel krities die rol en belangrikheid van interne groeistrategieë. Doen aanbevelings aan Apple. 
 [20] 
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1.3 ASSESSERINGSKRITERIA VIR WERKOPDRAG 02– SEMESTER 1 
 

  

VRAAG 
ONAANVAARBAAR 

(DRUIP) 
0-40% 

DRUIP AMPER 
40-60% 

GOEIE SLAAG 
60-75% 

UITSTAANDE 
+75% PUNT 

1 

Vae identifikasie en 
verduideliking van die 
struikelblokke wat 
sakebedrywighede in 'n 
Afrika-konteks belemmer 

Verduideliking gaan mank aan 
details; slegs teorie uit die 
voorgeskrewe boek word 
aangebied 

Goeie  identifikasie en 
verduideliking van die 
struikelblokke wat 
sakebedrywighede in 'n 
Afrika-konteks belemmer. 
Enkele voorbeelde word 
verskaf 

Uitstekende en breedvoerige  
identifikasie en verduideliking 
van die struikelblokke wat 
sakebedrywighede in 'n Afrika-
konteks belemmer; tersaaklike 
voorbeelde aangehaal 

 

Totaal onvoldoende 
identifikasie en 
verduideliking van die  
struikelblokke wat 
sakebedrywighede in 'n 
Afrika-konteks belemmer  

Redelike identifikasie en 
verduideliking van die 
struikelblokke wat 
sakebedrywighede in 'n Afrika-
konteks belemmer 

Goeie begrip gedemonstreer 
van die identifikasie en 
verduideliking van die 
struikelblokke wat 
sakebedrywighede in 'n 
Afrika-konteks belemmer 

grondige begrip gedemonstreer 
van die  identifikasie en 
verduideliking van die 
struikelblokke wat 
sakebedrywighede in 'n Afrika-
konteks belemmer  

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte 16-20 punte Maks 20 

2 

Vae kritiese beoordeling 
van die mate waarin Apple 
se strategie/e volhoubaar 
is 

Bespreking gaan mank aan 
details oor die kritiese 
beoordeling van die mate waarin 
Apple se strategie/e volhoubaar 
is ; bespreking nie met 
voorbeeld(e) uit die 
gevallestudie gestaaf nie  

Goeie  kritiese beoordeling 
van die mate waarin Apple se 
strategie/e volhoubaar is ; 
enkele voorbeelde uit die 
gevallestudie ingesluit 

Uitstekende  kritiese beoordeling 
van die mate waarin Apple se 
strategie/e volhoubaar is; 
verskeie toepaslike voorbeelde 
uit die gevallestudie ingesluit 

 

Swak kritiese beoordeling 
van die mate waarin Apple 
se strategie/strategieë  
volhoubaar is 

Mate van  kritiese beoordeling 
van die mate waarin Apple se 
strategie/e volhoubaar is 

Goeie  kritiese beoordeling 
van die mate waarin Apple se 
strategie/strategieë 
volhoubaar is 

Uitstekende  kritiese beoordeling 
van die mate waarin Apple se 
strategie/ strategieë  volhoubaar 
is 

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte 16-20 punte Maks 20 

3 

Vae bespreking;  geen 
ontleding van die 
sakevlakstrategie wat 
Apple volg nie 

Evaluering gaan mank aan 
details; hoofsaaklik uit die 
voorgeskrewe boek oorgeskryf; 
geen ontleding  van die 
sakevlakstrategie wat Apple 
volg nie 

Goeie   ontleding van die 
sakevlakstrategie wat Apple 
volg 

Uitstekende  ontleding van die 
sakevlakstrategie wat Apple 
volg  

 

Gesondeverstand-
benadering; uiters swak  
begrip gedemonstreer 
van die sakevlakstrategie 
wat Apple volg  

Mate van begrip gedemonstreer 
van die  sakevlakstrategie wat 
Apple volg 

Goeie begrip gedemonstreer 
van  die sakevlakstrategie wat 
Apple volg  

Grondige  begrip 
gedemonstreer van  die 
sakevlakstrategie wat Apple 
volg 

 

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte 16-20 punte Maks 20 

4 

Vae bespreking; geen 
kritiese beoordeling van 
die rol en belangrikheid 
van interne 
groeistrategieë 

Beoordeling gaan mank aan 
details; het hoofsaaklik uit die 
voorgeskrewe boek oorgeskryf; 
het geen kritiese beoordeling 
gedoen van die rol en  
belangrikheid van interne 
groeistrategieë nie 

Goeie kritiese beoordeling 
van die rol en belangrikheid 
van interne groeistrategieë 

Uitstekende  kritiese 
beoordeling van die rol en 
belangrikheid van interne 
groeistrategieë ; aanbevelings 
vir Apple gedoen 

 

Gesondeverstand-
benadering; uiters swak  
kritiese beoordeling van 
die rol en belangrikheid 
van interne 
groeistrategieë 

Mate van begrip gedemonstreer  
van die rol en belangrikheid van 
interne groeistrategieë 

Goeie begrip gedemonstreer 
van die  kritiese beoordeling 
van die rol en belangrikheid 
van interne groeistrategieë 

Uitstekende  kritiese 
beoordeling van die rol en 
belangrikheid van interne 
groeistrategieë 

 

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte 16-20 punte Maks 20 

Subtotaal vir enige EEN van die vier vrae nagesien /20 
Tegniese vereistes /5 

Totaal /25 

Tegniese 
aspekte 

Inhoudsopgawe en opskrifte word gebruik 1 Geen inhoudsopgawe en geen opskrifte word gebruik nie 0  

Bronne word erken/korrekte verwysingstegnieke word 
gebruik 

1 Bronne word nie erken nie/verkeerde verwysingstegniek word 
gebruik 

0  

Bronnelys ingesluit 1 Bronnelys nie ingesluit 0  
Inleiding ingesluit 1 Inleiding nie ingesluit 0  
Gevolgtrekking ingesluit 1 Gevolgtrekking nie ingesluit 0  
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BYLAE D: VERPLIGTE WERKOPDRAG 01 VIR 2015 – SEMESTER 2 
 

 
Elke werkopdrag is gerig op 'n aantal van die leereenhede en leeruitkomste. Die uitkomste in 
leereenheid 1, 2, 3 en 4 sal in Werkopdrag 01 geassesseer word. Hou in gedagte dat die leeruitkomste 
duidelik aandui watter denkvlak u sal moet demonstreer wanneer u elke vraag in die werkopdrag 
beantwoord. Let ook daarop dat die leeruitkomste NIE die assesseringsvrae is wat beantwoord moet 
word nie. Vir Werkopdrag 01, semester 2, moet u die vrae in afdeling 1.2 hier onder beantwoord, op 
grond van die gevallestudie in bylae A (Apple se innoveringstrategie). 
 
Wenk: Lees hoofstuk 1, 4, 5, 7 en 8 in die voorgeskrewe boek en leereenheid 1, 2, 3 en 4 in die leerboek 
voordat u die vrae in afdeling 1.2 voltooi. 
 
Let wel: U moet al die vrae in hierdie werkopdrag beantwoord. Onvolledige werkopdragte sal nie 
nagesien word nie en sonder 'n punt aan u teruggestuur word. 
 
1.1 WERKOPDRAG 01 – SEMESTER 2: INSTRUKSIES  
 
• Beantwoord al vier die vrae hier onder.  
• Gebruik praktiese voorbeelde om u antwoorde op vraag 1 te ondersteun. 
• Gebruik voorbeelde uit die gevallestudie in bylae A om u antwoorde op vraag 2, 3 en 4 te 

ondersteun.  
• U moet die riglyne vir die beantwoording van opsteltipe vrae (in afd 6.3 hierbo) volg. Onthou ook 

dat dit onvoldoende is om bloot feite uit die voorgeskrewe boek oor te skryf sonder om u feite te 
staaf waar nodig. U moet kan demonstreer dat u die kursusteorie verstaan en dit in die praktyk 
kan toepas. 

• U moet aan die voorgeskrewe tegniese vereistes voldoen. Struktureer u antwoorde. sluit 'n 
inleiding, hoofdeel van bespreking en gevolgtrekking in u opstel in. Sluit verwysings in en 
nommer u opskrifte in die teks. Let daarop dat tot vyf punte afgetrek sal word indien u versuim 
om aan die tegniese vereistes te voldoen. 

• Die hoofdeel van die werkopdrag mag nie meer as tien bladsye beslaan nie, wat die dekblad, 
inleiding, gevolgtrekking en hulpbronne uitsluit. 

 

1.2 WERKOPDRAG 01 – SEMESTER 2: VRAE 
 
Raadpleeg die rubriek (telkaart) in afdeling 1.3 hier onder vir die assesseringskriteria wat ons sal 
gebruik om u antwoorde te assesseer. 
 
Vraag 1 
Bespreek krities die tekortkomings van die tradisionele prosesbenadering tot strategiese bestuur en 
identifiseer die nuwe perspektiewe op strategiese bestuur wat in reaksie op hierdie tekortkomings na 
vore gekom het. [20] 

Vraag 2 
Vergelyk krities strategiese, taktiese en operasionele besluite en gebruik voorbeelde uit die gevallestudie 
om u bespreking te ondersteun. [20] 
 
Vraag 3 
Ontleed die bedryfsomgewing waarin Apple funksioneer. In u bespreking, besin oor die partye wat in die 
bedryfsomgewing deur organisasies in die mobiele-toepassingsindustrie in aanmerking geneem moet 
word. [20] 
 
Vraag 4 
Bespreek wat met die hulpbrongebaseerde siening bedoel word. Identifiseer Apple se bronne van 
hulpbronne, bevoegdhede en kernbekwaamhede in u bespreking. [20] 

DOELDATUM: 07 AUGUSTUS 2015 [UNIEKE NOMMER: 629563] 
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1.3 ASSESSERINGSKRITERIA VIR WERKOPDRAG 01– SEMESTER 2 
 

 
 
 

VRAAG 
ONAANVAARBAAR 

(DRUIP) 
0-40% 

DRUIP AMPER 
40-60% 

GOEIE SLAAG 
60-75% 

UITSTAANDE 
+75% PUNT 

1 

Vae bespreking van die 
kritiese beoordeling van die 
tekortkomings van die 
tradisionele 
prosesbenadering en 
regverdiging van die 
ontwikkeling van die nuwe 
perspektief op strategie 

Bespreking gaan mank aan 
details; slegs teorie uit die 
handboek oor die tradisionele 
prosesbenadering en die 
ontwikkeling van die nuwe 
perspektief op strategie word 
aangebied 

Goeie kritiese bespreking van 
die tekortkomings van die 
tradisionele prosesbenadering 
en regverdiging van die 
ontwikkeling van die nuwe 
perspektief op strategie . 
Bespreking deur praktiese 
voorbeelde ondersteun. 

Uitstekende en breedvoerige 
kritiese bespreking en evaluering  
van die tekortkomings van die 
tradisionele prosesbenadering en 
regverdiging van die ontwikkeling 
van die nuwe perspektief op 
strategie . Verskeie praktiese 
voorbeelde gegee. 

 

Gesondeverstand-
benadering; uiters swak 
begrip 

Mate van begrip gedemonstreer 
van kritiese bespreking en 
beoordeling  van die 
tekortkomings van die 
tradisionele prosesbenadering 
en regverdiging van die 
ontwikkeling van die nuwe 
perspektief op strategie 

Goeie begrip gedemonstreer 
van evaluering van die  
tekortkomings van die 
tradisionele prosesbenadering 
en regverdiging van die 
ontwikkeling van die nuwe 
perspektief op strategie 

Uitstekende begrip 
gedemonstreer van evaluering 
van die  tekortkomings van die 
tradisionele prosesbenadering en 
regverdiging van die ontwikkeling 
van die nuwe perspektief op 
strategie 

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte 16-20 punte Maks 20 

2 

Vae kritiese vergelyking 
van strategiese, taktiese en 
operasionele besluite  

Verduideliking gaan mank aan 
details of is hoofsaaklik uit die 
voorgeskrewe boek oorgeskryf. 
Bespreking nie met praktiese 
voorbeelde ondersteun nie 

Goeie kritiese vergelyking van 
strategiese, taktiese en 
operasionele besluite 

Uitstekende  kritiese vergelyking 
van strategiese, taktiese en 
operasionele besluite; meer as 
een toepaslike praktiese 
voorbeeld ingesluit 

 

Geen begrip van 
strategiese, taktiese en 
operasionele besluite  

Some  begrip van strategiese, 
taktiese en operasionele besluite 

Goeie begrip gedemonstreer 
van die kritiese  vergelyking 
van strategiese, taktiese en 
operasionele besluite   

Uitstekende begrip 
gedemonstreer van die verskille 
tussen strategiese, taktiese en 
operasionele besluite  

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte 16-20 punte Maks 20 

3 

Vae ontleding van die 
bedryfsomgewing waarin 
Apple funksioneer 

Verduideliking gaan mank aan 
details oor die bedryfsomgewing 
waarin Apple funksioneer; 
hoofsaaklik uit die 
voorgeskrewe boek oorgeskryf 

Goeie  ontleding van die 
bedryfsomgewing waarin 
Apple funksioneer 

Uitstekende ontleding van die 
bedryfsomgewing waarin Apple 
funksioneer; drie of meer 
ondersteunende voorbeelde 
ingesluit 

 

Gesondeverstand-
benadering; uiters swak 
begrip van die 
bedryfsomgewing waarin 
Apple funksioneer 

Mate van begrip gedemonstreer 
van die  ontleding van die 
bedryfsomgewing waarin Apple 
funksioneer 

Goeie begrip van die 
ontleding van die 
bedryfsomgewing waarin 
Apple funksioneer 

Uitstekende  begrip van die 
ontleding van die 
bedryfsomgewing waarin Apple 
funksioneer 

 

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte 16-20 punte Maks 20 

4 

Vae bespreking van die 
hulpbrongebaseerde 
siening en geen 
identifikasie van Apple se 
bronne van hulpbronne, 
bevoegdhede en 
kernbekwaamhede nie 

Bespreking gaan mank aan 
details in die begrip  van die 
hulpbrongebaseerde siening en 
die identifikasie van Apple se 
bronne van hulpbronne, 
bevoegdhede en 
kernbekwaamhede 

Goeie bespreking van die  van 
die hulpbrongebaseerde 
siening en die identifikasie van 
Apple se bronne van 
hulpbronne, bevoegdhede en 
kernbekwaamhede 

Uitstekende bespreking van die 
hulpbrongebaseerde siening en 
die identifikasie van Apple se 
bronne van hulpbronne, 
bevoegdhede en 
kernbekwaamhede 

 

Gesondeverstand-
benadering; uiters swak 
bespreking van die 
hulpbrongebaseerde 
siening en die identifikasie 
van Apple se bronne van 
hulpbronne, bevoegdhede 
en kernbekwaamhede 

Mate van begrip gedemonstreer  
van die hulpbrongebaseerde 
siening en die identifikasie van 
Apple se bronne van 
hulpbronne, bevoegdhede en 
kernbekwaamhede 

Goeie  begrip gedemonstreer  
van die hulpbrongebaseerde 
siening en die identifikasie van 
Apple se bronne van 
hulpbronne, bevoegdhede en 
kernbekwaamhede 

Uitstekende begrip 
gedemonstreer  van die 
hulpbrongebaseerde siening en 
die identifikasie van Apple se 
bronne van hulpbronne, 
bevoegdhede en 
kernbekwaamhede 

 

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte 16-20 punte Maks 20 

Subtotaal vir enige EEN van die vier vrae nagesien /20 
Tegniese vereistes /5 

Totaal /25 

Tegniese 
aspekte 

Inhoudsopgawe en opskrifte word gebruik 1 Geen inhoudsopgawe en geen opskrifte word gebruik nie 0  

Bronne word erken/korrekte verwysingstegnieke word 
gebruik 

1 Bronne word nie erken nie/verkeerde verwysingstegniek word 
gebruik 

0  

Bronnelys ingesluit 1 Bronnelys nie ingesluit 0  
Inleiding ingesluit 1 Inleiding nie ingesluit 0  
Gevolgtrekking ingesluit 1 Gevolgtrekking nie ingesluit 0  
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BYLAE E: VERPLIGTE WERKOPDRAG 02 VIR 2015 – SEMESTER 2 

 
Elke werkopdrag is gerig op 'n aantal van die leereenhede en leeruitkomste. Die uitkomste in 
leereenheid 5, 6 en 7 sal in Werkopdrag 02 geassesseer word. Hou in gedagte dat die leeruitkomste 
duidelik aandui watter denkvlak u sal moet demonstreer wanneer u elke vraag in die werkopdrag 
beantwoord. Let ook daarop dat die leeruitkomste NIE die assesseringsvrae is wat beantwoord moet 
word nie. Vir Werkopdrag 02, semester 2, moet u die vrae in afdeling 1.2 hier onder beantwoord, op 
grond van die gevallestudie in bylae A (Apple se innoveringstrategie). 
 
Wenk: Lees hoofstuk 1, 2, 3, 6, 7 en 9 in die voorgeskrewe boek en leereenheid 5, 6 en 7 in die leerboek 
voordat u die vrae in afdeling 1.2 voltooi. 
 
Let wel: U moet al die vrae in hierdie werkopdrag beantwoord. Onvolledige werkopdragte sal nie 
nagesien word nie en sonder 'n punt aan u teruggestuur word. 
 
 
1.1 WERKOPDRAG 02 – SEMESTER 2: INSTRUKSIES 
 
• Beantwoord al vier die vrae hier onder.  
• Gebruik praktiese voorbeelde uit die gevallestudie in bylae A om u antwoorde op vraag 1, 3 en 4 

te ondersteun. 
• Vir vraag 2, lees artikels op die internet, doen navorsing en verskaf praktiese voorbeelde. 
• U moet die riglyne vir die beantwoording van opsteltipe vrae (in afd 6.3 hierbo) volg. Onthou ook 

dat dit onvoldoende is om bloot feite uit die voorgeskrewe boek oor te skryf sonder om u 
antwoorde te staaf waar nodig. U moet kan demonstreer dat u die kursusteorie verstaan en dit in 
die praktyk kan toepas. 

• U moet aan die voorgeskrewe tegniese vereistes voldoen. Struktureer u antwoorde. sluit 'n 
inleiding, hoofdeel van bespreking en gevolgtrekking in u opstel in. Sluit verwysings in en 
nommer u opskrifte in die teks. Let daarop dat tot vyf punte afgetrek sal word indien u versuim 
om aan die tegniese vereistes te voldoen. 

• Die hoofdeel van die werkopdrag mag nie meer as tien bladsye beslaan nie, wat die dekblad, 
inleiding, gevolgtrekking en hulpbronne uitsluit. 

 
 
1.2 WERKOPDRAG 02 – SEMESTER 2: VRAE 
 
Raadpleeg die rubriek (telkaart) in afdeling 1.3 hier onder vir die assesseringskriteria wat ons sal 
gebruik om u antwoorde te assesseer. 
 
Vraag 1 
Doen 'n aanbeveling oor 'n strategiese benadering of geskikte strategie/strategieë wat Apple in Afrika-
markte en in die besonder in Afrika suid van die Sahara kan volg. [20] 

Vraag 2 
Verduidelik die belangrikheid van etiese sakebedrywighede en gee voorbeelde van wat Apple kan doen 
om dit te bevorder. Verwys na etiese strydpunte tussen Apple en Samsung om u verduideliking te 
ondersteun. [20] 
 
Vraag 3 
Onderskei tussen die verskillende tipes sakevlakstrategieë en evalueer krities Apple se mededingende 
sakevlakstrategie. [20] 
 
Vraag 4 
Identifiseer alternatiewe strategiese opsies wat Apple kan volg bykomend tot sy gekose 
sakevlakstrategie. [20] 
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1.3 ASSESSERINGSKRITERIA VIR WERKOPDRAG 02– SEMESTER 2 

  

VRAAG 
ONAANVAARBAAR 

(DRUIP) 
0-40% 

DRUIP AMPER 
40-60% 

GOEIE SLAAG 
60-75% 

UITSTAANDE 
+75% PUNT 

1 

Vae  aanbeveling oor 'n 
strategiese benadering of 
geskikte strategie/strategieë 
wat Apple in Afrika-markte en 
in die besonder in Afrika suid 
van die Sahara kan volg 

Ontleding gaan mank aan 
details; slegs teorie uit die 
voorgeskrewe boek word 
aangebied; ontleding nie 
met praktiese voorbeeld 
ondersteun nie  

Goeie aanbeveling oor 'n 
strategiese benadering of 
geskikte strategie/strategieë 
wat Apple in Afrika-markte en 
in die besonder in Afrika suid 
van die Sahara kan volg 

Uitstekende en breedvoerige 
aanbeveling oor 'n strategiese 
benadering of geskikte 
strategie/strategieë wat Apple in 
Afrika-markte en in die besonder 
in Afrika suid van die Sahara kan 
volg ; voorbeelde uit die 
gevallestudie aangehaal 

 

Uiters swak begrip 
gedemonstreer van die  
aanbeveling oor 'n strategiese 
benadering of geskikte 
strategie/strategieë wat Apple 
in Afrika-markte en in die 
besonder in Afrika suid van 
die Sahara kan volg 

Mate van  begrip 
gedemonstreer van die  
aanbeveling oor 'n 
strategiese benadering of 
geskikte 
strategie/strategieë wat 
Apple in Afrika-markte en in 
die besonder in Afrika suid 
van die Sahara kan volg 

Goeie  begrip gedemonstreer 
van die    aanbeveling oor 'n 
strategiese benadering of 
geskikte strategie/strategieë 
wat Apple in Afrika-markte en 
in die besonder in Afrika suid 
van die Sahara kan volg 

Uitstekende  begrip 
gedemonstreer van die  
aanbeveling oor 'n strategiese 
benadering of geskikte 
strategie/strategieë wat Apple in 
Afrika-markte en in die besonder 
in Afrika suid van die Sahara kan 
volg 

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte 16-20 punte Maks20 

2 

Vae bespreking van die 
belangrikheid van etiese 
sakebedrywighede 

Verduideliking gaan mank 
aan details oor die 
belangrikheid van etiese 
sakebedrywighede. 
Bespreking nie met 
praktiese voorbeelde 
ondersteun nie 

Goeie verduideliking van die 
belangrikheid van etiese 
sakebedrywighede; enkele 
voorbeelde ingesluit 

Uitstekende verduideliking van die 
belangrikheid van etiese 
sakebedrywighede; verskeie 
toepaslike praktiese voorbeelde 
aangehaal 

 

Geen begrip van die 
belangrikheid van etiese 
sakebedrywighede nie 

Mate van  begrip van die 
belangrikheid van etiese 
sakebedrywighede 

Goeie begrip gedemonstreer 
van die belangrikheid van 
etiese sakebedrywighede 

Grondige begrip gedemonstreer 
van die belangrikheid van etiese 
sakebedrywighede 

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte 16-20 punte Maks 20 

3 

Vae bespreking; geen 
onderskeid tussen die 
verskillende tipes 
sakevlakstrategieë nie 

Evaluering gaan mank aan 
details; hoofsaaklik uit die 
voorgeskrewe boek 
oorgeskryf; geen 
ondersteunende 
voorbeelde uit die 
gevallestudie aangehaal 
nie 

Goeie evaluering van tipes 
sakevlakstrategieë en kritiese 
beoordeling van Apple se 
mededingende 
sakevlakstrategie; enkele 
toepaslike voorbeelde uit die 
gevallestudie aangehaal 

Kritiese bespreking van die 
verskillende tipes 
sakevlakstrategieë en  kritiese 
evaluering van Apple se 
mededingende sakevlakstrategie; 
verskeie toepaslike voorbeelde uit 
die gevallestudie aangehaal 

 

Gesondeverstand-
benadering; uiters swak 
begrip van die verskillende 
tipes sakevlakstrategieë 

Mate van begrip 
gedemonstreer van die 
verskillende tipes 
sakevlakstrategieë en 
kritiese evaluering van 
Apple se mededingende 
sakevlakstrategie 

Goeie begrip gedemonstreer 
van die verskillende tipes 
sakevlakstrategieë en kritiese 
evaluering van Apple se 
mededingende 
sakevlakstrategie 

Grondige begrip gedemonstreer 
van die verskillende tipes 
sakevlakstrategieë en kritiese 
evaluering van Apple se 
mededingende sakevlakstrategie 

 

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte 16-20 punte Maks 20 

4 

Vae bespreking; geen 
identifikasie van alternatiewe 
strategiese opsies wat Apple 
kan volg nie 

Evaluering gaan mank aan 
details; hoofsaaklik uit die 
voorgeskrewe boek 
oorgeskryf; geen stawende 
voorbeelde uit die 
gevallestudie nie  

Goeie   identifikasie van 
alternatiewe strategiese 
opsies wat Apple kan volg; 
enkele toepaslike voorbeelde 
uit die gevallestudie 
aangehaal 

Uitstekende identifikasie van 
alternatiewe strategiese opsies wat 
Apple kan volg; verskeie toepaslike 
voorbeelde uit die gevallestudie 
aangehaal 

 

Gesondeverstand-benadering; 
uiters swak identifikasie van 
alternatiewe strategiese 
opsies wat Apple kan volg 

Mate van begrip 
gedemonstreer van die 
identifikasie van  
alternatiewe strategiese 
opsies wat Apple kan volg 

Goeie  begrip gedemonstreer 
van die identifikasie van  
alternatiewe strategiese 
opsies wat Apple kan volg 

Grondige begrip gedemonstreer 
van die identifikasie van  
alternatiewe strategiese opsies wat 
Apple kan volg 

 

0-8 punte 9-12 punte 13-15 punte  16-20 punte Maks 20 

Subtotaal vir enige EEN van die vier vrae nagesien /20 
Tegniese vereistes /5 

Totaal /25 

Tegniese 
aspekte 

Inhoudsopgawe en opskrifte word gebruik 1 Geen inhoudsopgawe en geen opskrifte word gebruik nie 0  

Bronne word erken/korrekte verwysingstegnieke 
word gebruik 

1 Bronne word nie erken nie/verkeerde verwysingstegniek word 
gebruik 

0  

Bronnelys ingesluit 1 Bronnelys nie ingesluit 0  
Inleiding ingesluit 1 Inleiding nie ingesluit 0  
Gevolgtrekking ingesluit 1 Gevolgtrekking nie ingesluit 0  
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BYLAE F: VERKLARING 

 

 

VERKLARING 

 

Ek, die ondergetekende, verklaar hiermee dat die werk wat in hierdie gevallestudieprojek 
vervat is, my oorspronklike werk is en dat ek alle addisionele bronne wat ek gebruik en/of 

direk aangehaal het, erken het. 

 

 

 

____________________                                 _________________ 

HANDTEKENING           DATUM 

 

 

LET WEL: GEEN WERKOPDRAG SAL NAGESIEN WORD SONDER HIERDIE GETEKENDE 
VERKLARING NIE. 
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