
 
Direktoraat: Assesseringsbestuur 

 
 

 
 

 
Bylae A  
 
Gebeurlikheidsplan om noodgevalle te hanteer  

 
1. Aangesien noodgevalle verskil, het die Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) 

die volgende prosedure ontwikkel met die oog op die hantering van situasies waar dit 
nodig is om die gevolge van ŉ ontruiming as gevolg van ŉ noodtoestand tot die 
minimum te beperk. Dit is noodsaaklik dat alle inrigtings wat kandidate vir eksamens 
voorberei dieselfde basiese prosedure sal volg. 
 

2. Ingeval van ŉ noodgeval voordat die kandidate begin eksamen skryf, moet hulle nie 
die eksamenlokaal/-lokale betree voordat hulle aangesê word om dit te doen nie. 
Hulle moet egter van ander groepe of leerders weggehou en onder streng toesig 
gehou word. 
 

3. Indien ŉ noodtoestand voorkom terwyl kandidate besig is om te skryf, en indien dit 
absoluut noodsaaklik is om die eksamenlokaal te ontruim, moet die kandidate die 
volgende instruksies ontvang:  

 
3.1 Om alle boeke of eksamenmateriaal toe op hul lessenaars te los. 

 
3.2 Om een lokaal op ŉ keer, onder die wakende oog van die opsiener(s) en     

hoofopsiener, en onder die oorhoofse beheer van die prinsipaal te verlaat.  
 

3.3 Om op geen manier met mekaar te kommunikeer nie.  
 

3.4 Om geen boeke of papiere, ens. in hul besit te hê nie.  
 

3.5 Om nie selfone in hul besit te hê nie. 
 

3.6 Om in stilte in ‘n geskikte plek op die terrein van die inrigting te sit, weg van mekaar 
om enige kommunikasie te verhinder. 

 
3.7 Om in stilte na die eksamenlokaal/-lokale terug te keer wanneer hulle verlof kry om dit 

te doen en om voort te gaan waar hulle opgehou het.  
 
3.8 Kandidate moet ná hul terugkeer na die eksamenlokaal die res van die toegelate tyd 

kry om die vraestel te voltooi, d.w.s. die totale tyd toegeken vir die vraestel minus die 
tyd wat reeds gebruik is voordat die ontruiming plaasgevind het. 

 
4. Die prinsipaal, hoofopsiener en ander opsieners moet te alle tye in beheer van die 

kandidate wees. Elke opsiener moet verantwoordelik wees vir sy of haar groep 
kandidate. 
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Bylae B 
 
Riskobestuur-kontrolelys vir die Nasionale Senior Sertifikaat- en OOV Vlak 4-eksamen 
 

 Kontrolelys vir die prinsipaal of sentrumbestuurder by ŉ inrigting waar die 
bogenoemde eksamens geskryf word  

Ja 
× 

Nee
× 

1 Is die prinsipaal/sentrumbestuurder, hoofopsiener en opsieners opgelei om die 
behoorlike administrasie en bestuur van die hele eksamenproses te verseker?  

  

2 Is die toesigrooster saamgestel om ŉ 50:50 verhouding van 
gemeenskapsopsieners en onderwyseropsieners wat op ŉ voltydse basis 
aangestel is per sessie in te sluit?  

  

3 Is die instapkluis voorberei vir die ontvangs van die vraestelle? 
 

  

4 Het die skool ŉ spaarsleutel vir die instapkluis of die kluis by die distrikskantoor? 
 

  

5 Indien die skool nie die eksamenvraestelle op die skoolperseel hou nie, is daar 
ŉ sekuriteitsplan vir die daaglikse vervoer van vraestelle van die instapkluis na 
die eksamenlokaal? 

  

6 Word die prosedure vir die verwydering van elke vraestel uit die kluis en die 
oopmaak van die korrekte vraestel verstaan en nagekom? 

  

7 Het die skool ŉ beleid en reëlings gereed vir die inneem van selfone van 
kandidate voordat hulle die eksamenlokaal betree? 

  

8 Is daar ŉ plan om te verseker dat hul strepieskode eksamennommer-plakkers 
en die korrekte vraestelle aan kandidate uitgereik word?  

  

9 Weet die hoofopsiener, sowel as die senior en hulpopsieners, hoe om alle 
vorme van onreëlmatighede te hanteer? 

  

10 Is al die opsieners bewus van die prosedures aangaande die insameling, bind 
en versending van antwoordboeke, asook die terugstuur daarvan aan 
Hoofkantoor? 

  

11 Het die skool 'n bestuursplan vir die beheer van antwoordboeke? 
 

  

12 Is daar 'n stelsel om die opsiener te identifiseer wat die plakker en die vraestel 
aan die kandidate uitgereik het? 

  

13 Is al die kandidate voor die aanvang van die eksamen ingelig? 
 

  

14 Skryf die risikobestuursplan voor hoe die skool onstigtelike gedrag van 
kandidate sal hanteer? 

  

15 Is die kandidate ingelig aangaande die ontruimingsprosedure ingeval van ŉ 
noodgeval op die dag van ŉ eksamen? 

  

16 Dui die risikobestuursplan aan hoe die skool ŉ potensieel gevaarlike situasie 
tydens die skryf van die eksamen sal hanteer, bv. ŉ bendegeveg op die 
skoolgrond, of enige ander soort steurnis? 

  

 


