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Ons fokus op die volgende aspekte wanneer ons omvattend 

redigeer:

• Verseker dat die voorgeskrewe voorwerk (soos die 

titelblad, verklaring, opsomming in Afrikaans en Engels, 

dankbetuiging en inhoudsopgawe) korrek en volledig is 

wat die amptelike bewoording en volgorde betref.

• Wys probleme met sins- en paragraafbou uit.

• Wys beduidende en herhaalde stylprobleme uit (soos 

gebrek-kige koherensie en onvanpaste register).

• Wys uit wanneer teks herhaal word.

• Wys vae bewoording of moontlike dubbelsinnigheid 
uit.

Verder doen ons die volgende gedurende 'n omvattende redigering:

• Lewer kommentaar oor vae formulering of moontlike 

dubbelsinnigheid

• Redigeer opskrifte vir duidelikheid, toepaslikheid en parallelisme.

• Verwyder oortollige inligting.

• Korrigeer afkortings en akronieme (buiten vaktaal) wat verkeerd 

gebruik is.

• Korrigeer foutiewe aanhalings (ons kontroleer of verander nie 

aanhalings nie en verander ook nie die inhoud daarvan nie).

• Verseker dat die verwysingstyl in inteksverwysings korrek 

toegepas is.

• spelfoute 

• tikfoute

• punktuasie van inteksverwysings (nie die 

punktuasie van die bronnelys nie)

• ontoepaslike woordgebruik (kommentaar 

word ingevoeg) 

• ooreenstemming tussen die onderwerp en die 

werkwoord (in Engelse skryfwerk)

• konsekwente spelwyse en punktuasie
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ys Die redigering van 'n bronnelys behels die volgende:

• Kontroleer dat alle bronne wat in die 

bronnelys verskyn wel in die teks gebruik is.

• Kontroleer en korrigeer die bronnelys volgens 

die voorgeskrewe styl (ons gaan nie die ak-

kuraatheid van bibliografiese inligting na nie).
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Voltooi die debiteursvorm en stuur 

dit terug aan Marguerite in dieselfde 

e-pos waarin jy jou aanvaarding van 

die kwotasie en leweringsdatum 

bevestig. Onthou om ’n afskrif van 

jou ID/paspoort aan te heg (ons 

gebruik dit om vir jou ’n finansiële 

profiel te skep). 

Jy sal ’n faktuur van ons finansiële 

span ontvang. Doen asseblief die 

betaling so gou moontlik en e-pos die 

betaalbewys na Yandisa Joko. Jy sal 

jou geredigeerde dokument op die 

lewer-ingsdatum ontvang, mits jou 

betaling afgehandel is.
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Afhandelingstyd
Ons sal die leweringsdatum bevestig sodra ons jou ingevulde debiteursvorm 

ontvang. Ons riglyn vir taalversorging is een week per 100 bladsye. Die 

bronnelysredigering kan binne ’n week gedoen word. Hierdie riglyne hang daarvan 

af of ons ŉ redigeerder beskikbaar het, maar ons doen altyd ons bes om so gou 

moontlik te lewer. Veranderinge aan jou teks
Ons gebruik die redigeerspore-funksie (track changes) wat behels dat jy al die 

veranderinge aan jou dokument kan sien. Ons voeg ook kommentaarblokkies in, 

wat aan die regterkant van jou teks verskyn.

Nie ingesluit nie
Studente wat tesisse of navorsingsverslae skryf, is veronderstel om onder meer 

’n aanvaarbare vlak van vaardigheid in die skryf van sodanige dokument te toon. 

Daarom is dit na ons mening onvanpas om die volgende take as deel van ons 

redigering te verrig:

• Om dieselfde fout herhaaldelik te korrigeer - ons sal eerder ŉ fout een of 

twee keer regmaak, kommentaar invoeg, waarna die fout slegs gemerk sal 

word.

• Om die inhoud te hersien.

• Om teks te herskryf om die bedoelde betekenis oor te dra. 

• Om teks te herskryf om samehang te verbeter, byvoorbeeld deur logiese 

skakels te verander of by te voeg om sinne, paragrawe en afdelings te kop-

pel – ons sal eerder kommentaar lewer op ´n gebrek aan samehang.

• Om teksgedeeltes te herskryf om die styl of register te verbeter.

• Om bibliografiese inligting na te gaan vir akkuraatheid (soos die titels van 

boeke of vaktydskrifte).

• Om sinne, paragrawe of afdelings te herrangskik om te verseker dat die 

argument logies gestruktureer is.

• Om  die akkuraatheid en korrektheid van die inhoud van aanhalings na te 

gaan.

• Om die akkuraatheid van wiskundige of statistiese berekeninge na te gaan.

• Om die teks in MS Word te formateer om uitlegprobleme en hiërargiekwes-

sies uit te stryk.

• Om outomatiese inhoudsopgawes of lyste te skep, redigeer of te laat 

opdateer. 
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E-pos jou tesis of navorsingsver-

slag en voltooide versoekvorm vir 

redigering vir Marguerite van der 

Waal. Sy sal jou van 

’n kwotasie voorsien vir die 

redigeeropsie wat jy gekies het, 

sowel as ’n debiteursvorm en ’n 

voorgestelde leweringsdatum. 

Onthou om ons bepalings en 

voorwaardes ook te lees.

Jy sal dan ’n e-pos ontvang wat 

bevestig dat ons jou aanvaarding 

van die kwotasie en 

leweringsdatum gekry het. In 

hierdie stadium stuur ons jou 

dokument aan een van ons 

redigeerders.

mailto:yjjoko@sun.ac.za
mailto:mvdwaal@sun.ac.za



