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Leêrno.:   22/2/P 

Verwysing: 20220812-5084 

 

 

Assesseringsbestuursminuut: 0012/2022 

 

Aan: Adjunk-direkteurs-generaal, Hoofdirekteure, Direkteure, Hoofde: Kurrikulumondersteuning, 

Kringbestuurders, Hoofonderwyskundiges, Hoofde: Bestuur en Beheer, Adjunk-

hoofonderwyskundiges, Assesseringskoördineerders en Adviseurs, Vakadviseurs en Hoofde 

van alle opvoedkundige inrigtings wat kandidate vir die Nasionale Senior Sertifikaat-

eksamen voorberei 

 

Onderwerp: Administrasie van die aanvullende geleentheid vir die Praktiese Assesseringstaak vir 

Toerisme vir die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen in 2022 

 

1. Die algemene Praktiese Assesseringstaak (PAT) vir Toerisme is op 27 en 28 Julie 2022 geskryf, 

soos per Assesseringsbestuursminuut 0009/2022, gedateer 23 Junie 2022. 

 

2. Leerders wat as gevolg van ’n geldige rede nie die PAT vir Toerisme op 27 en/of 

28 Julie 2022 (op een of albei dae), geskryf het nie, sal ’n aanvullende geleentheid kry om 

die PAT-komponent te voltooi. 

 

3. Die aanvullende PAT vir Toerisme sal op 23 en 24 Augustus 2022 vanaf 09:00 tot 13:00 op 

albei dae geskryf word. Die PAT sal oor ’n tydperk van twee dae geskryf word en leerders 

MOET op albei dae skryf. 

 

4. Geldige redes in hierdie konteks sluit die volgende in:  

a) siekte, gestaaf met ’n geldige mediese sertifikaat wat deur ’n geregistreerde mediese 

praktisyn uitgereik is; 

b) menslikheidsredes, wat die dood van ’n nabye familielid insluit, en wat gestaaf moet 

word met ’n afskrif van die doodsertifikaat;  

c) waar ’n leerder teenwoordig moet wees tydens ’n verhoor in ’n hof, en dit moet 

ondersteun word deur skriftelike bewyse; 

d) enige ander rede wat deur die prinsipaal as geldig aanvaar word. 
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5. Die dokumente wat as bewyse dien en verband hou met enige van die geldige redes wat 

hierbo genoem word, moet in ’n lêer by die skool geliasseer en op versoek aan die 

Hoofkantoor van die Wes-Kaapse Onderwysdepartement of die distrikskantoor beskikbaar 

gestel word.  

 

6. Dit is nie ’n geleentheid vir kandidate wat swak gevaar het tydens die eerste skryfsessie van 

die PAT vir Toerisme om hul punte te verbeter nie.  

 

7. Dit is belangrik dat skole alle leerders wat op 27 en/of 28 Julie 2022 afwesig was betyds in 

kennis stel van die aanvullende PAT vir Toerisme. 

 

8. Die aanvullende PAT vir Toerisme sal slegs aan skole beskikbaar gestel word wat aandui dat 

daar leerders is wat afwesig was. Distriksvakadviseurs het ’n opname gedoen om die 

situasie te assesseer en die data en inligting wat deur hulle verskaf word, sal gebruik word 

om vraestelle aan die skole wat geraak word, te lewer. Skole word aangemoedig om hul 

data met die Vakadviseur: Toerisme (VOO) in hul distrik teen 16 Augustus 2022 te bevestig, 

wat op hul beurt die Direktoraat: Assesseringsbestuur via die kantoor van die senior 

kurrikulumbeplanner teen 17 Augustus 2022 in kennis sal stel.  

 

9. Die aanvullende PAT vir Toerisme sal voor of op 22 Augustus 2022 aan alle skole voorsien 

word en skole moet kennis neem dat die vraestelle en hulpbrondokumente wat tydens die 

aanvanklike sessies uitgereik is, nie gebruik mag word nie.   

 

10. Die Departement van Basiese Onderwys sal die nasienriglyne vir die aanvullende PAT vir 

Toerisme aan provinsiale onderwysdepartemente se nasienafdelings stuur om 

nasienriglynsamesprekings en die nasien van vraestelle met distriksvakadviseurs en die skole 

wat geraak word, te bestuur.  

 

11. Die nasien van die aanvullende PAT vir Toerisme sal skoolgebaseer wees en leerderbewyse 

moet intern binne die skool self gemodereer word. Verder moet leerderbewyse ekstern 

deur distriksvakadviseurs en die provinsiale koördineerder vir Toerisme gemodereer word 

voordat punte deur die eksamenafdeling aanvaar kan word.  

 

12. Daar moet aan alle ander instruksies rakende die afneem van die PAT vir Toerisme, soos 

gestipuleer in Assesseringsbestuursminuut 0009/2022, gedateer 23 Junie 2022, voldoen word 

gedurende die afneem van die Aanvullende PAT vir Toerisme op 23 en 24 Augustus 2022.  

 

13. Enige navrae ten opsigte van die skryf van die Aanvullende PAT vir Toerisme moet aan 

mnr. Christiaan Klopper gerig word by tel. 021 467 2407 of per e-pos aan 

Christiaan.Klopper@westerncape.gov.za 
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14. Prinsipale word vriendelik versoek om die nodige reëlings vir die afneem van hierdie 

assessering te tref en om hierdie inligting onder die aandag van alle Toerisme-onderwysers 

te bring. 

 

 

 

GETEKEN: H MAHOMED 

ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR 

DATUM: 2022-08-15 

 

 


