
Streshantering, Tydsbestuur & Slim Wenke vir Sukses

SUKSES IN 

JOU STUDIES

Saamgestel deur Smart Culture 



Welkom by 

Smart Culture!
By Smart Culture takel ons goed heeltemal anders. Ons dink anders en

doen dinge op 'n ander manier. Ons dra kennis eenvoudig oor. Daarom

glo ons daaraan om kennis super maklik te maak om te verstaan, en op

so ‘n manier dat jy dit maklik kan gebruik.

 

Smart Culture is 'n opvoedkundige maatskappy wat leerders akademies

help lei en motiveer om te kan floreer. Ons bied aanlyn ekstra lesse aan

vir graad 1 - graad 12 in die gemak van hul eie huis. Hierdie ekstra lesse

dek Afrikaans, Engels, Wiskunde, Fisiese Wetenskappe, Biologie,

Rekeningkunde en meer. Ons verskaf ook addisionele

opleidingsmateriaal, wat leerders

in alle uithoeke van ons land sal help.

 

Eksamendruk is 'n groot bron van spanning vir leerders, ouers en

onderwysers. Die druk wat rondom eksamens ontstaan, en die vrees van

mislukking/teleurstelling dwaal maar voortdurend in mens se gedagtes

rond. Dit kan soms tot buitensporige angstigheid lei wat dit selfs nog

moeiliker maak om te fokus en te konsentreer op jou werk.

 

Hierdie e-boek is saamgestel vir beide skoolgaande leerders en

universiteitstudente. Hy dek die drie heel belangrikste faktore wat mens

nodig het vir sukses tydens eksamens:

Die hantering van stres, tydsbestuur en goeie voorbereiding.

www.smartcultureworld.com | 076 838 5145



Inhoud
1. Wat is stres en hoekom is dit sleg vir my?

 

2. Hoe om stresvolle situasies te identifiseer      

    en te voorkom

 

3. Tydsbestuur

 

4. Slim wenke vir die eksamen



Wat is stres
en hoekom is

dit sleg vir
my?

01



WAT IS STRES?
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Wanneer mens met eise,
beperkinge of uitdagings
gekonfronteer word, gebeur daar,
sonder dat jy dit besef, ‘n
dinamiese proses in mens se
liggaam. Hierdie proses wat
gebeur, kan veroorsaak dat mens
emosioneel,geestelik, en/of fisies
beïnvloed word. Die proses wat
gebeur, word stres genoem. 

Spanning kan omskryf word as
die simptome wat mens ervaar
weens stres. Spanning is jou
liggaam se reaksie op stres.
Spanning is daarom bloot ‘n
gevolg van stres. 

WAT IS STRESSORS?

'n Stressor is iets wat die proses
van stres veroorsaak in 'n individu.
Dit kan uit ‘n omgewingstoestand
kom soos bv. dat jou ouers stry of
daar te min geld in die huis is om
vir iets te betaal. Dit kan ook van
‘n eksterne stimulus vandaan kom
soos bv jy wat in Tokyo rondloop
in Japan, en daar eweskielik ‘n
aardbewing is! Of jy kry nuus dat
jy ‘n vakansie gewen het na die
plek van jou drome toe!
.

NOU WAT IS SPANNING

DAN?

Om dit eenvoudig te stel:
Stressors is basies daardie dinge
wat veroorsaak dat mens stres.
Werkloosheid, eksamens wat
kom, siektes en sportwedstryde
waaraan jy moet deelneem, is
almal goeie voorbeelde van
stressors wat ons reeds ken.

WAT IS DIE VERSKILLENDE

TIPES STRES?

1. Chroniese stres
Die proses van stres is
voortdurend in hierdie geval, en
dit veroorsaak langdurige
spanning by ‘n mens. 



JA, STRES KAN

VOORDELIG WEES!

Gedurende so 'n positiewe
spannende situasie gee jou brein
opdrag dat jou liggaam dadelik
die nodige hormone afskei wat
jou toerus om uitdagings te kan
help hanteer. Sommige van
hierdie hormone is kortisol,
adrenalien en noradrenalien. Die
vrystelling van hierdie hormone
veroorsaak sekere fisiese
veranderinge in mens se liggaam
- jou hart klop vinniger, jou
asemhaling versnel en die
spiertjies in die wande van jou
slagare trek saam sodat mens se
are vernou om die bloed vinniger
te laat vloei – ja, dit laat jou
bloeddruk styg!
Hierdie verhoogde bloedvloei na
mens se  brein, arms, hande,
bene en voete kan jou
verstandelike en fisiese
funksionering verhoog. 
Positiewe stres is nodig vir jou
effektiewe funksionering. Dit kan
lei tot sukses, hoër produktiwiteit
en nuwe geleenthede. 
Slegs wanneer stres oormatig is
en nie reg hanteer word nie, kan
dit 'n negatiewe uitwerking op jou
hê.
 

6

In sekere spannende situasies is
dit ook moontlik om positiewe
stres te ervaar. Hierdie positiewe
stres is 'n gevoel van opwinding
vir 'n nuwe uitdaging en dit
"aktiveer" mens om jou heel beste
te lewer. Jou liggaam is daarop
ingestel om jou toe te rus om die
fisieke en intellektuele uitdagings
wat mens konfronteer, te hanteer.

KAN STRES OOK

NADELIG VIR JOU WEES?

Chroniese stressors kan
byvoorbeeld veroorsaak word
deur finansiële probleme, druk
om akademies te presteer, of 'n
egskeiding. Die intensiteit van
chroniese stres, is redelik
konstant van aard en dit is die
heeltyd daar
 
2. Akute stres 
Akute stres kan ontstaan in die
oomblik wanneer 'n geïsoleerde
spannende gebeurtenis
onverwags plaasvind. Die
intensiteit daarvan is hoog (tot
baie hoog!) Die impak van akute
stres is egter normaalweg van
korte duur. 
 
Akute stressors is byvoorbeeld
om in ‘n verkeersknoop te beland
wanneer mens op pad is na ‘n
afspraak, 'n argument met jou
ouers, of 'n onbeplande klastoets.
 

Mens se liggaam rus jou op
presies dieselfde manier toe vir
ALLE tipe uitdagings. 



Of dit nou 'n fisieke of
intellektuele uitdaging is wat jy in
die oë staar – presies dieselfde
hormone word afgeskei, en
presies dieselfde fisiese
veranderinge vind in mens se
liggaam plaas. 
 
'n Graad ses of graad twaalf
leerling wat in die eksamenlokaal
sit, se liggaam reageer op presies
dieselfde manier as die liggaam
van 'n honderdmeter-atleet wat in
sy wegspringblokke staan.
 
Die groot verskil is dat die atleet
sy liggaam en al sy energie
maksimaal gebruik om oor die
wenstreep te kom – dit werk die
hormoonrespons af. 
 
 
 

Die graad twaalf leerling wat
konstant agter die boeke sit,
"werk" nooit hierdie stresrespons
fisies af nie. Die aktiewe prosesse
in die leerling se liggaam keer
daarom nie terug na normaal nie,
dan ontstaan daar fisiologiese
wanbalanse in die liggaam
 
Hierdie liggaamsreaksies raak
met tyd chronies van aard en
mens begin gestres voel. Fisiese
oefening tydens stres situasies is
uiters belangrik om spanning
weg te werk en om die
fisiologiese balans in mens se
liggaam te help herstel, en te
handhaaf. 
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Hoe om
stresvolle

situasies te
hanteer en 

 te voorkom?
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Eksamen is om die draai, jou
senuwees begin knaag en jy weet
nie eers waar om te begin met al
jou leerwerk nie. Dit voel vir jou
asof jy nie genoeg tyd gaan hê
om by al die werk uit te kom nie.
Jy vergeet normaalweg alles wat
jy geleer het. Die werk wat so vir
jou loer is uiters vervelig….
 
As jy jouself tans in so ’n
spannende situasie bevind, is dit
tyd om dringend plan te maak.
Wanneer jy vasgevang is in so ‘n
toestand van eksamenstres,
onthou dat jy nie magteloos is
nie!! Jy KAN hierdie spannende
situasie voorkom en jou
eksamenstres verminder. Sodra
dit gebeur, verbeter jy jou
algehele welstand en jou kanse
vir eksamen-sukses! 
 
Tydens eksamens kan jy
stresvolle situasies beter hanteer
deur te vra vir hulp, jou perke te
ken en jou eie perspektief
daaroor te verander.

EKSAMENKOORS EN

DAARDIE KNOP-OP-

DIE-MAAG-GEVOEL
Gesels met jou ouers, vriende en
ander familie. Vertel vir hulle dat
jy daaraan werk om die
hoeveelheid stres wat jy so
voortdurend ervaar, te verminder.
Vra hulle om jou te help wanneer
jy hulp nodig het. Hulle kan jou
byvoorbeeld help om stresvolle
situasies te identifiseer voordat
die situasie te veel word vir jou.
Hulle kan jou ook help om jou
skedule goed te organiseer sodat
jy jou tyd optimaal kan gebruik en
bestuur.
 
Wees baie oopkop! Dink na oor
familie en vriende se advies en
waardeer hulle bydrae. Dit is
moontlik dat hulle al in
soortgelyke situasies in die
verlede was en dat jy hulle
ervaring tot jou voordeel kan
gebruik.
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BETREK JOU VRIENDE

EN FAMILIE



KEN JOU PERKE Mens kan nie opsommings maak,
huiswerk doen, leer, sport-
oefeninge bywoon en
terselfdetyd met jou vriende 
kuier nie. Partykeer is dit nodig
om keuses te maak en al die
verskillende goed in jou lewe te
prioritiseer. Sodra dit gedoen is,
kan mens dit wat moet gebeur,
uitvoer in die volgorde van
belangrikheid. 
 
Onthou, jy is ook maar net 'n
mens en almal van ons het maar
beperkte vermoëns. Weet
waartoe jy in staat is en moet
jouself nie ooreis nie.
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Dit kan soms maar moeilik wees
om partytjies en sportgeleent-
hede mis te loop of om nie aan
sekere aktiwiteite deel te neem
nie… Om jou energie te bespaar
en genoeg tyd vir jouself te hê is
baie belangrik. Jy sal gou-gou
agterkom dat jy meer uitgerus en
minder buierig is wanneer jy meer
tyd maak vir jouself. 
 
Pasop om nie te veel hooi op jou
vurk te laai nie! Presteerders
maak hulleself maklik daaraan
skuldig.
 
As jy te veel dinge in te min tyd
moet voltooi, plaas jy jouself
onnodig onder druk en verhoog
jou stresvlakke. 



TRUUKS VIR

STRESVOLLE SITUASIES

Kyk na dit wat jy kan beheer, en
verander en beplan jou werk en
take daarvolgens. Jy gaan nie glo
watter verskil dit maak nie.
Probeer dit.
 
Al wat mens partykeer kan
beheer in 'n stresvolle situasie, is
hoe jy daarop reageer! As jy 'n
hoë werkslading het, maak 'n plan
oor HOE en WANNEER jy WAT
gaan doen.
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Identifiseer die dinge wat jy kan
en nie kan beheer nie. Aanvaar
dat daar partykeer dinge in die
lewe is waaraan jy niks kan doen
nie en pas daarby aan.
 
Jy kan nooit iemand anders se
gedrag beheer nie. Jy kan ook nie
beheer uitoefen oor die
hoeveelheid werk wat na jou kant
toe kom van die onderwysers of
lektore se kant af nie.
 
Identifiseer eerder daardie dinge
wat jy kan beheer! Jy kan
byvoorbeeld die ophoop van
werk beheer deur eerder
Saterdagoggend te gebruik om in
te haal, of selfs ‘n ekstra uurtjie te
slaap, as om saam met jou
vriende te gaan fliek. 

FOKUS OP JOU

STERKPUNTE

Gaan maak vir jouself ‘n lys van al
jou sterkpunte (dinge waarin of
waarmee jy goed is) en jou
prestasies. Plak dit op teen jou
muur of in jou kasdeur. Lees dit
gereeld, want dit help jou om jou
eie selfvertroue te bou en jouself
voor te berei om suksesvol te
wees.



WEES GOED

VOORBEREID

Of dit ‘n kompetisie, wedloop,
toets, eksamen of ‘n eerste “date”
is: dit verloop baie minder
stresvol as jy jouself goed
voorberei.
Onthou hierdie prentjie: Met
selfdissipline, identifiseer jy jou
stressors, beplan jy jou dinge en
gee uitvoer daaraan. Dit lei na
beter prestasie!
 
Beter prestasie lei na beter
selfvertroue. Beter selfvertroue
lei na minder stres.
 
Identifiseer, beplan en voer uit, en
jy gaan jou spanning verminder,
jou selfbeeld en jou selfvertroue
verbeter. En dit lei jou weer na
beter resultate!
 
Lekker né! En dit is tog so
eenvoudig en maklik om te doen.
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Gelukkiger is
Minder stres ervaar
Gesonder voel en meer
energie het
Meer tevrede is met hul
lewens
Vinniger groei en ontwikkel
Meer kreatief is

Daar is al baie navorsing gedoen
oor wat gebeur met mense wat
hulle selfvertroue ontwikkel, en
op hulle sterkpunte fokus. Die
navorsers het deur die bank
bevind dat mense wat hierop
fokus en dit gebruik…
 

Benjamin Franklin, VSA President
wat in 1706 gebore is, het
ondermeer die volgende wyse
goed gesê…
 
• “By failing to prepare, you are
preparing to fail”,
 
• “An investment in knowledge,
pays the best interest”
 
 



Tydsbestuur
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WAAROM IS

TYDSBESTUUR

BELANGRIK?

Tydsbestuur is nie ’n vaardigheid
waarmee jy gebore word nie. Jy
moet dus leer om dit te dóén, en
hoe om dit te doen. Dit is iets wat
jy móét aanleer.
 
Hier is 'n paar stappe wat jy kan 
volg om seker te maak dat elke
uur in jou dag benut word:
 
1. Maak 'n lysie van al die take wat
jy moet afhandel,  of goed wat jy
moet doen.
 
2. Besluit op ‘n realistiese manier
hoeveel tyd jy gaan nodig hê om
elkeen van hierdie take of aksies
uit te voer om alles gedoen te kry
voor ‘n sekere spertyd. Dit kan so
iets wees soos wanneer ‘n
eksamen begin. Wees realisties
wanneer jy spertye vir elke taak
stel.
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Tyd is 'n hulpbron – 'n kosbare en
beperkte hulpbron! Maak nie saak
hoe jy jou dag probeer verdeel
nie, daar is net 24 uur of 86 400
sekondes in ‘n dag. As jy hoër of
heelbo wil uitkom in jou studies of
loopbaan, moet JY dit self
raaksien dat dit belangrik is om 'n
manier te vind om hierdie
beperkte hulpbron van net 24 uur,
te bestuur.
 
Goeie tydsbestuur laat jou toe om
meer dinge in 'n korter tydperk af
te handel. So gee jy meer vrye
tyd vir jouself wat jy vir iets
anders kan gebruik. Sou jy dit
gebruik om in te haal waar jy
agter is, of om dit as ‘n
leergeleentheid te benut – die
resultaat gaan jy in laer
stresvlakke ervaar, wat jou weer
toelaat om beter te fokus. 
Met meer en beter fokus, kom
verhoogde produktiwiteit wat
weer help dat mens nie
 momentum verloor nie. Jy sal
ervaar dat jy jou take al hoe
vinniger afhandel.

Elke voordeel van tydsbestuur
wat jy ervaar, het op sy beurt
weer ‘n positiewe impak op ander
aspekte van jou lewe!
 
As jy leer om goeie tydsbestuur
effektief toe te pas, verbeter jy
jou vermoë om te fokus. 

RIGLYNE VIR GOEIE

TYDSBESTUUR
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3. Orden hierdie take of aksies
wat gedoen moet word op ‘n
logiese manier, en begin hulle
uitvoer. Wees bewus van hoeveel
tyd jy beplan het vir elke taak en
hou daarby.

4. Konsentreer op die taak
waarmee jy besig is - moenie
alles gelyk probeer doen nie.
Partykeer gebeur daar onvermy-
delike dinge wat jou keer om by
jou oorspronklike plan te hou.
Maak seker dat jy dan jou tyd
spandeer op daardie take wat die
grootste verskil vir jou gaan maak!



Slim wenke

vir die

eksamen
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Maak jou eie opsommings van elke afdeling van die werk

Organiseer jou studiemateriaal & hou jou leeromgewing netjies

Gee jouself genoeg tyd om te leer

Verdeel jou studietyd in sessies van 25 tot 40 minute

Kry genoeg rus en oefening

Probeer om elke dag verskillende tipe vrae te identifiseer en maak 

Voltooi vorige jare se eksmanenvraestelle vir hersiening

 

 

 

 

 

     vir jouself aantekeninge daaroor
 

SLIM WENKE VIR DIE EKSAMEN
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