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1. Kriteria vir aanstelling as Interne Moderators, Hoofnasieners en Adjunkhoofnasieners 
 
1.1 Aansoekers vir die betrekking van interne moderator en hoofnasiener moet beskik oor 

ŉ minimum van 8 jaar onderwyservaring en ten minste 5 jaar onderrigondervinding in 
die betrokke vak op graad 12-vlak.  

 
1.2 Aansoekers vir die betrekking van adjunkhoofnasiener moet beskik oor ten minste  

5 jaar ervaring as ŉ nasiener en ŉ minimum van 2 jaar ervaring as ŉ senior nasiener in 
die vak waarvoor daar aansoek gedoen word.  

 
1.3 In die geval van hoofnasieners is vorige ervaring as ŉ moderator, hoofnasiener of 

adjunkhoofnasiener ŉ vereiste.  
 

1.4 In die geval van interne moderators is vorige jare se ervaring as ŉ moderator, 
hoofnasiener of adjunkhoofnasiener ŉ vereiste.  

 
1.5 Alle aansoekers moet die vak onderrig het in ŉ skool wat die NSS-eksamen vir ten 

minste twee van die volgende jare afgelê het: 2012, 2013, 2015 en 2016. Voorkeur sal 
gegee word aan onderwysers wat tans die Nasionale Kurrikulumverklaring aan graad 
12-kandidate onderrig.  

 
2. Kriteria vir die aanstelling van nasieners 
 
 Aansoekers moet oor 'n minimum van twee jaar onderwyservaring in die onderrig van 

die betrokke vak op graad 12-vlak beskik. Hulle moes ook die vak onderrig het vir ten 
minste twee van die volgende jare: 2012, 2013, 2015 en 2016. Voorkeur sal egter 
gegee word aan onderwysers wat tans die Nasionale Kurrikulumverklaring aan graad 
12-kandidate onderrig.  

 
3. Algemene kriteria van toepassing op alle aansoekers 
 
3.1 Alle aansoekers moet in besit wees van 'n erkende driejaar tersiêre kwalifikasie wat 

die betrokke vak moet insluit op ten minste tweedejaarvlak, maar verkieslik op 
derdejaarvlak. 

 
3.2 Aansoekers moet in diens wees by ‘n inrigting wat kandidate vir die NSS-eksamen 

voorberei.   
 
3.3  Die volgende aansoekers sal nie vir die nasien van die NSS-eksamen oorweeg word 

nie: 
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3.3.1 Skoolhoofde of waarnemende skoolhoofde; en 
 
3.3.2 aansoekers vir vakke waarin daar nie bevoegdheidstoetse afgelê word nie en reeds  

65 jaar oud is of teen die nasienperiode 65 jaar oud sal wees.   
 
3.4 Aansoekers moet ‘n minimum skoolslaagkoers van 70% behaal het in die 2015 NSS-

eksamen in die vak waarin onderrig aangebied word.    
 
3.5 Die aanstelling van nasienpanele sal jaarliks hersien word om te verseker dat 

nasienbeamptes steeds aan die kriteria vir aanstelling voldoen. 
 
3.6  ŉ Nasienbeampte wat nie meer aan die kriteria vir aanstelling voldoen nie, se kontrak 

sal beëindig word.  
 
3.7 Nasienbeamptes wat onbevoegd bevind word by die nasiensentrum, of tydens die 

hernasienproses, sal nie weer aangestel word nie.  
 
3.8. Aansoekers wat aansoek doen om Vraestel 2 (Letterkunde) in die tale na te sien, 

moet alle voorgeskrewe werk vir die eksamen gelees en bestudeer het en nie net die 
boeke wat die kandidate by hul eie skole bestudeer het nie.  

 
3.9 Alle nasienbeamptes moet op die eerste dag van die nasienproses voorgestelde 

antwoorde bring op die vrae van die vraestel wat hulle aangestel is om na te sien.  
Die WKOD sal die aanstelling van ŉ nasiener beëindig wat dit nie doen nie. Hierdie 
vereiste sluit nasieners van vraestel 3 van tale uit. Hierdie nasieners moet egter 
vertroud wees met die onderwerpe wat eksamineer word in die vraestel wat hulle 
aangestel is om na te sien.   

 
3.10 Iemand wat met verlof is tydens die periode wat die nasienperiode voorafgaan en 

insluit, se aanstelling as moderator, hoofnasiener, adjunkhoofnasiener of nasiener sal 
beëindig word. Iemand wat teen die einde van die jaar vir meer as 50 dae met verlof 
was, se aanstelling sal ook beëindig word. Dit is op alle soort verlof van toepassing.  

 
3.11 Iemand wat tydens die nasienperiode geskors is, se aanstelling as nasienbeampte sal 

beëindig word.  
 
3.12 Iemand met ‘n inwonende familielid wat die November 2016 NSS-eksamen aflê, 

kwalifiseer nie vir aanstelling as interne moderator, hoofnasiener, adjunkhoofnasiener 
of senior nasiener nie. Indien sodanige persoon gedurende die drie jaar 
aanstellingsiklus ŉ familielid het wat by hom of haar woon wat die NSS-eksamen aflê, 
sal die persoon gedurende die bepaalde jaar moet bedank as interne moderator, 
hoofnasiener, adjunkhoofnasiener of senior nasiener. Sodanige persoon kan egter 
aansoek doen vir die betrekking van nasiener in daardie vak.  

 
3.13 Die WKOD sal die aanstelling van enige persoon beëindig indien hy of sy nie 

bevredigend presteer in die uitvoering van sy of haar verantwoordelikhede tydens 
enige van die bogenoemde nasienperiodes nie.  
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Direktoraat: Assesseringsbestuur 

 

 

 
 

BYLAE B 
 
NUWE AANSOEKERS: AANSOEKVORM VIR DIE NASIEN VAN 2016 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT 
(NSS)- EKSAMENS TOT NOVEMBER 2017 EN DIE SENIOR SERTIFIKAAT (SS)-EKSAMENS VAN JUNIE 2017 EN  
JUNIE 2018 

 
Voltooi in drukskrif of merk die toepaslike blokkie met ŉ “X” 

 
A. Persoonlike besonderhede 
Naam van 
aansoeker 

Titel Dr Mnr Mev Me 

Voorletters    
Van  
Voornaam  
Identiteitsnommer              
Persal-nommer         

 SARO         
Belastingnommer               
Posadres  

 
 

Kode     
Telefoon  Werk           

Huis           
Sel           
Faks           

Persoonlike e-pos-  
            EN 
Werk e-posadresse 

 
 

Inrigting waar in diens   
Pos wat tans beklee word  
(bv. Adjunkprinsipaal, Departementshoof, Opvoeder, 
Kurrikulumadviseur, Senior Kurrikulumbeplanner)  

 

Indien u as ŉ nasiener aangestel word, sal u koshuisverblyf tydens die 
nasienperiode benodig? Ja  Nee  
Etes:  Standaard (Alle maaltye is Halaal) 
             

            Halaal 
  

            Vegetaries  
           

            Dieetvoorkeur 

Ja  Nee  
Ja  Nee  
Ja  Nee  

 
Ja  Nee 
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B. Rang 

 
Slegs nasienerposisies is vakant  

Nasiener     

Vak  Vraestel 1 2 3 

Dui die taalvlak aan indien daar om ŉ taal aansoek gedoen word 
(maak ŉ (X) by die toepaslike vlak) 

HT EAT TAT 

 
C. Kwalifikasie 
Graad 
(Professioneel/Akademies) 

Baccalaureus   Honneurs  Meesters Doktorsgraad 

Naam van inrigting      

Jaar verwerf      
Hoofvakke     

    
 
Diploma      
Naam van inrigting      

Jaar verwerf      
Hoofvakke     

    
 

D. Ervaring 
Onderrig in graad 12 (Dui asseblief die getal kandidate aan wat per jaar onderrig word) 
Graad 12  Jaar 

 
Getal NSS-
kandidate 
onderrig 

 

2016  
2015  
2014  
2013  
2012  

 
Vorige ervaring as Nasionale Senior Sertifikaat-nasiener (Voltooi die onderstaande tabel) 
Jaar Pos beklee  Vak (Vlak en Vraestel) 
2016   
2015   
2014   
2013   
2012   
 
E. Verklaring  

 

� Hiermee sertifiseer ek dat die bogenoemde inligting korrek en akkuraat is.  Indien daar enige foute of 
valsverklarings in hierdie aansoek voorkom, sal die aansoek gediskwalifiseer word.  

� Ek onderrig tans /is aangestel as Kurrikulumadviseur of Senior Kurrikulumbeplanner en het die vak 
waarvoor aansoek gedoen word gedurende die afgelope twee jaar van die vyfjaarsiklus op ŉ voltydse 
basis op graad 12-vlak, onderrig/gefasiliteer.  

� Ek erken dat die WKOD my kontrakaanstelling vir nasien sal beëindig in die geval waar ek met verlof is 
gedurende die tydperk wat lei tot, en tydens die nasien, en indien my afwesigheid van werk meer as 50 
werksdae in die 2016 akademiese jaar insluit. 
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� Ek het/het nie (skrap wat nie van toepassing is nie) 'n familielid (bv. seun, dogter, suster of broer) wat die 

November 2016 NSS-eksamen in die vak waarvoor ek aansoek doen, skryf nie. 
� Ek het/het nie (skrap wat nie van toepassing is nie) 'n kandidaat wat by my bly wat die 2016 NSS-

eksamen in die vak skryf waarvoor ek aangestel is nie.  
� Ek is bevoeg om slegs in Engels / slegs in Afrikaans/ Engels en Afrikaans na te sien (skrap wat nie van 

toepassing is nie) (NB: Nie van toepassing op Afrikataal-vraestelle nie). 
� Ek het gewaarmerkte afskrifte van die dokumente by my aansoek aangeheg: identiteitsdokument, 

verklaring van akademiese rekord/afskrif. 
� Ek verstaan dat my aanstelling, diensvoorwaardes en vergoeding volgens die toepaslike wetgewing, 

reëls en regulasies sal geskied. 
� Ek sal die Eenheid vir Nasienprosesse dadelik, van enige verandering in posisie, in kennis stel 

(bevordering, adresverandering, telefoon, faks, ens). 
� Ek sal al die voorwaardes nakom soos bepaal in Assesseringsminuut-nommer 0005/2016. 
� Ek het 'n studie gemaak van, gelees en is bevoeg om die volgende voorgeskrewe werke na te sien:  

(van toepassing op Taalvraestel 2-nasieners) 

 
� Ek het die volgende afdelings van die Geskiedenis-kurrikulum onderrig en ek is bevoeg om dit na te 

sien.  
� Hierdie afdeling moet deur alle Geskiedenis-nasieners voltooi word.  

 
Hiermee sertifiseer ek dat die bogenoemde 
inligting in alle opsigte korrek is.  
 
________________________________________  
HANDTEKENING VAN AANSOEKER 
 
________________________________________  
DATUM  

Hiermee sertifiseer ek dat die bogenoemde 
inligting korrek is en dat die aansoeker ŉ 
opvoeder/amptenaar is wat op graad 12-vlak vir 
ten minste twee jaar die vak onderrig/geadviseer 
het: 2016, 2015, 2014, 2013 en 2012.  
 
________________________________________  
HANDTEKENING VAN PRINSIPAAL/DISTRIKDIREKTEUR  
 
________________________________________  
NAAM VAN PRINSIPAAL/DISTRIKDIREKTEUR IN 
DRUKSKRIF  
 
DATUM____________________ 
 
SKOOL/INRIGTING SE AMPTELIKE STEMPEL: 
 
 
 
 
 

Aansoeke moet by die volgende adres ingedien word: 
 

Hoof: Onderwys 
Vir aandag: Mnr M Cameron 
Direktoraat: Eksamenadministrasie 
Wes-Kaap Onderwysdepartement  
4de Vloer, Grand Central Towers 
Laer Parlementstraat 
KAAPSTAD 
8001 

  

  

  

  

  


