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Omsendbrief: 0011/2021 

Vervaldatum: 09 Julie 2021 

 

Aan: Adjunk-direkteurs-generaal, Hoofdirekteure, Direkteure (Hoofkantoor en 

distrikskantore), Adjunkdirekteure, Hoofonderwyskundiges, Hoofde: Kurrikulum-

ondersteuning, Vakadviseurs, Kringbestuurders, Hoofde: Bestuur en Beheer, Adjunk-

hoofonderwyskundiges en Hoofde van inrigtings wat kandidate vir die Nasionale Senior 

Sertifikaat- en Senior Sertifikaat-eksamen voorberei 

 

Kort opsomming: Die rooster en reëlings van 2021 se Mei-/Junie-eksamen vir die Nasionale 

Senior Sertifikaat (NSS)- en die Senior Sertifikaat (SS)-eksamens. 

 

Onderwerp: Die rooster en reëlings van 2021 se Mei-/Junie-eksamen vir die Nasionale Senior 

Sertifikaat (NSS)- en die Senior Sertifikaat (SS)-eksamens  

 

1. ŉ Afskrif van die finale rooster vir 2021 se Mei/Junie NSS- en SS-eksamens is hierby 

ingesluit. 

 

2. Die Mei/Junie NSS- en SS-eksamen vir 2021 sal op Woensdag, 26 Mei 2021 begin en op 

Woensdag, 07 Julie 2021 ten einde loop. 

 

3. Die NSS- sowel as die SS-kandidate sal dieselfde eksamen skryf, aangesien dit 

soortgelyk is aan November 2020 se NSS-eksamen en alle vakke wat in November 2020 

se NSS-eksamen aangebied is, sal in 2021 se Mei-/Junie-eksamen aangebied word. SS-

kandidate mag egter net die vakke skryf wat in drukskrif en skuinsdruk gemerk is.  

 

4. Die volgende NSS-kandidate kan registreer om 2021 se Mei-/Junie-eksamen te skryf: 

 

4.1 Kandidate wat November 2020 se NSS-eksamen geskryf het en nie aan die vereistes 

van die NSS voldoen nie, maar graag hul prestasie wil verbeter in óf die vak, óf die 

soort slaagsyfer wat hul verwerf het, kan registreer om 2021 se Mei-/Junie-eksamen te 

skryf. 
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4.2 Indien ŉ kandidaat weens swak gesondheid ongesteld was, of as daar ŉ sterfte in die 

nabye familie was, of as die kandidaat om ander spesiale redes nie een of meer van 

die vraestelle in die November 2020-eksamen kon skryf nie, kan hy/sy vir 2021 se  

Mei-/Junie-eksamen registreer. 

 

4.3 NSS-kandidate wat 2021 se Mei-/Junie-eksamen wil skryf, moet sy/haar 

skoolgebaseerde assessering (SGA)-, praktiese assesseringstaak (PAT)- en 

mondelingpunte vir Taal in 2020 se November NSS-eksamen afgehandel het.  

 

4.4 Kandidate mag nie vir vakke met ŉ praktiese komponent, of vir Tale registreer nie, tensy 

hy/sy vir so ŉ vak in 2020 se November-eksamen geregistreer het en ŉ punt vir die PAT-

komponent in daardie vak ontvang het, of in die geval van Tale, ŉ mondelingpunt.  

 

5. Die volgende SS-kandidate kan registreer om 2021 se Mei-/Junie-eksamen te skryf: 

 

5.1 Volwasse kandidate wat 21 jaar en ouer is wat beskik oor: 

(a) ŉ Algemene Onderwys en Opleidingsertifikaat; of  

(b) ŉ graad 9-skoolrapport, wat staaf dat hulle graad 9 geslaag het; of 

(c) ŉ erkende soortgelyke kwalifikasie wat op Nasionale Kwalifikasieraamwerk Vlak 

1 verwerf is.  

 

5.2  Volwasse kandidate met ŉ onvoltooide SS-kwalifikasie wat voor 2015 geskryf is, en wat 

21 jaar en ouer is op die eerste dag van die maand waarin 2021 se Mei-/Junie-eksamen 

geskryf word. Die kandidaat moet dus 21 jaar oud op 26 Mei 2021 wees.  

 

5.3 Jeug buite skoolverband wat 18−21 jaar oud is wat nie hulle Verdere Onderwys en 

Opleiding-skoolonderrig klaargemaak het nie en wat nie verder in die skoolstelsel 

opgeneem kan word nie weens spesiale omstandighede soos deur die Hoof van die 

Departement bevestig is, mits hulle voorts aan die vereistes wat in paragraaf 5.1 

uiteengesit is, voldoen. 

 

5.4 Enige NSS-/SS-kandidaat (Verslag 550) wat sy/haar uitslae wil verbeter.  

 

6. Let daarop dat, ingevolge die Wysigings van die Regulasies betreffende die Afneem, 

Administrasie en Bestuur van die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen wat in 

Staatskoerant Nr. 42430 van 30 April 2019 gepubliseer is, die geldigheidstydperk 

verbonde aan die SGA met ingang van 2019 gestaak is. Dit wys daarop dat die SGA-, 

PAT- of mondelingpunte wat deur ŉ kandidaat vir die NSS afgehandel is, geldig is 

solank as wat dit die kandidaat neem om aan die NSS se vereistes te voldoen of 

sy/haar uitslae te verbeter. 

 

7. Ingevolge paragraaf 6, mag daar nie van ŉ kandidaat verwag word om, soos in vorige 

jare, van die NSS na die SS oor te skuif nie, weens die verstryking van die 

geldigheidstydperk van die SGA. NSS-kandidate wat 21 jaar en ouer is, moet as 

deeltydse kandidate vir 2021 se Mei-/Junie-eksamen registreer.  
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8. Die geleentheid om Rekenaartoepassingstegnologie en Inligtingstegnologie oor te 

skryf, sal op Woensdag, 07 Julie 2021 om 09:00 plaasvind.  

 

9. Wat die toelating van kandidate tot die eksamenlokaal betref, moet opsieners seker 

maak dat elke kandidaat sy/haar toelatingsbrief en identiteitsdokument/-kaart toon. 

Opsieners moet hierdie toelatingsvereiste streng uitvoer. ŉ Kandidaat wat egter nie die 

vereiste dokument(e) kan wys voordat hy/sy die eksamenlokaal binnegaan nie, moet 

nie verhoed word om daardie spesifieke eksamen te skryf nie. Die betrokke kandidaat 

moet die volgende dag die vereiste dokument(e) wys. Sou daardie kandidaat versuim 

om dit te doen, moet ŉ onreëlmatigheid verklaar word en moet die normale prosedure 

oor onreëlmatighede, gevolg word. 

 

10. Die hoofopsiener moet seker maak dat kandidate die eksamenlokaal 30 minute voor 

die amptelike aanvangstyd van die eksamensessie binnegaan. Die tyd moet soos volg 

benut word: 

 

10.1 Die eerste 20 minute moet gebruik word om die kandidate in hul korrekte sitplekke te 

laat sit, die vraestelle en antwoordboeke uit te deel en die eksamenregulasies voor te 

lees. Opsieners moet seker maak dat hul 30 kandidate nie ŉ elektroniese toestel (soos 

ŉ selfoon) of enige ander ongemagtigde materiaal in hul besit het nie. 

 

10.2 Tydens die oorblywende tien minute, moet kandidate die geleentheid kry om deur die 

vraestel te lees. Opsieners moet kontroleer dat die vak en vraestel op die 

toelatingsbrief ooreenstem met die vraestel van hul 30 kandidate. 

 

10.3 Daar mag glad nie gedurende hierdie 30 minute toegelaat word dat daar geskryf of 

aantekeninge gemaak word nie. Enige oortreding van hierdie reël sal as ŉ 

onreëlmatigheid beskou word. 

 

10.4 Kandidate moet ophou skryf sodra die tyd wat op die eksamenrooster aangedui word, 

verstreke is. Opsieners moet eers die antwoordstelle by die lessenaars van hul 30 

kandidate insamel en kontroleer, en dan die kandidate toelaat om die kontroleregister 

vir antwoordstelle te onderteken.  

 

11. Verteenwoordigers van die Wes-Kaap Onderwysdepartement, Umalusi en die 

Departement van Basiese Onderwys sal die eksamenprosesse by eksamensentrums 

monitor. 

 

12. Bring asseblief die inhoud van hierdie omsendbrief onder die aandag van alle 

kandidate wat van voorneme is om 2021 se Mei/Junie NSS- en SS-eksamens te skryf. 
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