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Jy kan ’n suksesvolle beroepslewe as ’n ambagsman hê.
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Universiteit is geensins
enigste moontlikheid

Matriekleerlinge wat in die matriekeksamen nie so goed presteer het nie, hoef nie in sak en as te sit en treur nie. Daar is talle geleenthede om ’n
tweede kans aan te gryp.
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Moenie in sak en as
gaan sit oor punte

Daar ís ander opsies as jy nie na wense vaar

’N

Matrieksertifikaat raak
al hoe meer die minimum vereiste wanneer
jy ’n professionele loopbaan in
Suid-Afrika oorweeg, sê Zakiyya
Essa, die eienaar van The Career
Guidance Company en ’n beroepsvoorligter.
“Dit maak dit ’n baie belangrike kwalifikasie om te behaal.
Dit is ook baie belangrik om ’n
matrieksertifikaat te hê sou jy
jou tersiêre studies by ’n universiteit wou voortsit.”
Daar is baie druk op matrikulante om deur te kom of om universiteitsvrystelling te behaal.
Essa sê dit kan ’n baie traumatiese ervaring vir leerlinge wees
wat nie deurkom of die verwagte
uitslae behaal nie.
“Matriekleerlinge word onder
’n vergrootglas geplaas; daar is
groot verwagtinge van hul ouers,
onderwysers, vriende en die
samelewing.”
Maar, sê sy, ’n matriekleerling
se uitslae is dalk nie ’n weerspieëling van sy vaardighede nie.
As jy nie die eerste keer deurgekom het nie of swak gevaar

het, hoef jy nie in sak en as te
gaan sit nie.
“Jy kan jou uitslae verbeter
deur die aanvullende eksamens
te skryf in die vakke wat jy gedruip het of waarin jy nie so
gedoen het nie.
“Jy hoef nie noodwendig weer
terug skool toe te gaan om jou
matriek oor te doen nie. Daar is
talle korrespondensie-kolleges
waar jy jou matriek kan doen, of
jy kan die eksamen herskryf.”
As jy wel matriek deurgekom
het, maar nie universiteitsvrystelling het nie, bied talle universiteite ook oorbruggingskursusse
aan sodat jy die studierigting of
kursus van jou keuse kan loop.
“Onthou ook: As jy nie voorberei nie, maak jouself maar reg
vir mislukking,” is haar raad.
Probeer om ’n positiewe ingesteldheid te hê en organiseer jou
tyd en hulpbronne noukeurig.
“Dit is ook belangrik om ’n
goeie ondersteuningstelsel te hê
wat jou deur die tweede ronde
gaan help en jou gemotiveerd
gaan hou.”
Angie Motshekga, die minister
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As jy nie die
eerste keer
deurgekom het
nie, hoef jy nie
op te gee nie.
Jy kan jou
uitslae verbeter
deur die
aanvullende
eksamens te
skryf in die
vakke wat jy
gedruip het.
— ZAKIYYA ESSA, EIENAAR VAN DIE
CAREER GUIDANCE COMPANY
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van basiese onderwys, het verlede jaar in ’n verklaring gesê
leerlinge wat nie matriek deurkom nie, moenie enige haastige
besluite maak nie.
“As jy gedruip het, gebruik die
geleentheid om te dink oor wat
die oorsprong van dié hindernis
is en hoe jy dit gaan oorkom.
“Wees bereid om te luister,
wees bereid om te leer, selfs wanneer dit sleg gaan. Dit is in dié
tye wanneer jy die lewe se mees
waardevolle lesse leer.
“As jy gedruip het, probeer
maar weer.
“As jy nie dié jaar suksesvol
was nie, is daar altyd volgende
jaar. Moenie toelaat dat hierdie
terugslag jou toekoms bepaal
nie,” het Motshekga gesê.
Matriekleerlinge moet ook nie
paniekbevange raak as hul name
nie in die koerant verskyn het
nie.
Die departement van onderwys
stel voor dat jy eerder na jou
hoërskool toe gaan, met die onderwysers praat en dubbel seker
maak jou punte is korrek aan jou
deurgegee.
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Balanseer jou studies en werk só
Is jy bekommerd oor hoe jy jou deeltydse werk,
universiteitstudies en sosiale lewe gaan balanseer? Jy is nie alleen in die bootjie nie.
Volgens ’n leefstylstudie wat by die SodexoUniversiteit in Engeland gedoen is, is studente
se angsvlakke hieroor vinnig besig om te styg.
In die studie is bevind in 2012 was 68% van
studente bekommerd hieroor, vergeleke met
41% in 2004.
Baie studente moet geld verdien om hulself
te onderhou en 25% van die studente werk
deeltyds gedurende hul studiejare.
Die beste manier om jou studies en deeltydse
werk te balanseer is om jou tyd na jou beste
vermoë te bestuur en te hou by die prioriteite

wat jy vir jouself stel. Beplan ook jou werkskedule rondom jou klasse.
) Maak seker van al die verskillende
studielenings of -finansiering.
Studente kan finansiering kry deur beurse,
studielenings of hul ouers. Maar voordat jy by
die eerste beste bank aanklop, maak seker dat
jy die volle bedrag wat jy gaan nodig hê, vasstel. Maak ook seker van die rentekoerse by
die verskillende finansiële instellings.
) Hou almal ingelig.
Volgens ’n leefstylstudie by die Sodexo-Universiteit is 72% van studente bekommerd oor
hulle hul verligting kan reël sodat dit nie bots
nie. As jy ’n deeltydse werk het, is dit ’n ge-

gewe dat daar tye gaan wees wat jy tyd aan
eksamens en dies meer sal moet afstaan.
As jy gereelde ure werk, sal jy jou werkgewer vroegtydig moet laat weet wanneer jy nie
by die werk sal kan wees nie en met hom/haar
onderhandel oor vrye tyd .
) Sien mooi om na jouself.
Wees realisties oor was jy kan en nie kan
doen nie en moenie ’n belofte doen wat jy nie
kan hou nie, anders gaan mense minder simpatiek teenoor jou behoeftes wees.
Moenie van bakboord na stuurboord hardloop nie; daar is net soveel tyd per dag en
week.
Bron: www.targetjobs.co.uk

Zakiyya Essa sê daar is talle beroeps- en opleidingsgeleenthede beskikbaar vir diegene wat
nie ’n matrieksertifikaat het nie.
Sy stel die volgende voor:
) Jy kan aansoek doen om ’n kursus deur ’n
kollege vir verdere onderwys en opleiding (FET)
te voltooi, of ’n vakleerlingskap doen by ’n maatskappy wat ’n program het wat opleiding gee in
skaars vaardighede. Jy kan vaardighede soos
haarkappery aanleer of ambagte soos houtwerk
of loodgietery. Aan die einde van die kursus kry
jy ’n sertifikaat wat jou ook kan help om later ’n
hoër kwalifikasie te bekom, sou jy wou.
Jy hoef jou ook nie net vas te staar in “blouboordjievaardighede” nie; ’n mens kan ook
voordeel trek uit “witboordjievaardighede”. Die
Vereniging van Geoktrooieerde Rekenmeesters
bied byvoorbeeld ook opleiding wat jou kan help
werk kry as ’n klerk of belastingassistent.
) As jy ouer as 23 is, kan jy moontlik kwalifiseer vir voorwaardelike universiteitsvrystelling, mits jy gr. 10 deurgekom het.
Jy kan ook krediete opbou deur kortkursusse
te doen in rigtings soos inligtingstegnologie,
sake, bemarking, kookkuns en spyseniering en
boekhou.
Talle tersiêre instellings erken vorige vaar-

dighede en ondervinding wat jy opgedoen het en
sal jou die geleentheid gee om verder te studeer
op dié grondslag.
) Jy kan jou beroepslewe ook ’n hupstootjie
gee deur ’n kelner te wees, by ’n kleinhandelwinkel of inbelsentrum te werk, of ervaring in
verkope en administrasie op te doen. Dit kan jy
alles in jou vrye tyd doen, terwyl jy deeltyds
deur korrespondensiekolleges studeer.
) Vra maatskappye of hulle enige interne
opleiding doen of vakleerlingprogramme het
waarby jy kan baat vind.
As jy jouself as ’n entrepreneur ag, kan jy jou
eie onderneming begin. Dink aan waarin jy
goed is en wat jy geniet. As jou idee volhoubaar
is, sal dit makliker wees om beleggers in jou
onderneming te kry.
) Vrywilligerwerk is ’n goeie manier om
ondervinding op te doen. Selfs al word jy nie
betaal nie, doen jy waardevolle vaardighede en
kennis op oor verskillende bedrywe en hoe hulle
werk. Dit gee jou ook ’n voet in die deur en die
kans om met potensiële werkgewers te skakel.
) Win die raad van ’n professionele beroepsadviseur in. Hy/sy kan die verskillende moontlikhede wat jy het op ’n ingeligte wyse met jou
bespreek.

