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Lêerno.: 20/3/8 

Verwysing:  20221020-7865 

 

 

Assesseringsbestuursminuut: 0017/2022 

 

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

Adjunkdirekteure, Hoofonderwyskundiges, Hoofde: Kurrikulumondersteuning, Hoofde: 

Bestuur en Beheer, Kringbestuurders, Adjunk-hoofonderwyskundiges, Vakadviseurs en 

Hoofde van inrigtings wat leerders vir die Nasionale Senior Sertifikaat- en Senior Sertifikaat-

eksamen voorberei 

 

Onderwerp:  Risikobestuur vir die Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) en Senior Sertifikaat-  

(SS-) eksamen vanaf Oktober 2022 tot Julie 2023 

 

1. Die monitering, gehaltebestuur, behoorlike bestuur en doeltreffende administrasie van 

alle verwante prosesse om die NSS-/SS-eksamen by ŉ skool/sentrum af te neem is 

noodsaaklik om die integriteit van die eksamen te beskerm en die geloofwaardigheid 

daarvan te handhaaf. Prinsipale/sentrumbestuurders aanvaar volle aanspreeklikheid vir 

alle eksamenverwante prosesse wanneer hulle die NSS-/SS-eksamen by hul 

skole/sentrums afneem. Hulle moet gereed wees om enige situasie en/of voorval wat ŉ 

impak op die effektiewe bestuur van die eksamen kan hê te bestuur en moet vooruit 

beplan om ŉ bedreiging vir die geloofwaardigheid van die eksamen te beperk. 

 

2. Monitering van die NSS- en SS-eksamen 

 

2.1 Verteenwoordigers van die volgende drie liggame sal alle fases van die 

eksamenprosesse by skole/sentrums monitor: 

(a) Die Raad vir Gehaltebeheer in Algemene en Verdere Onderwys en Opleiding 

(Umalusi) 

(b) Die Departement van Basiese Onderwys (DBO) 

(c) Wes-Kaapse Onderwysdepartement (WKOD) 

 

2.2 Monitors van Umalusi en die DBO is spesifiek vir hierdie taak aangestel en sal nie 

noodwendig deur ŉ WKOD-amptenaar vergesel word wanneer skole/sentrums 

gemonitor word nie. 
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2.3 Alle monitors van die WKOD, Umalusi en die DBO sal in besit wees van 

identifikasiedokumente en toegangsbriewe. Hulle sal alle eksamenprosedures nagaan, 

soos die verwydering van vraestelle uit die kluis/instapkluis, die bewaring en berging van 

vraestelle en antwoordskrifte, en die afneem van eksamens in die eksamenlokale. Hulle 

sal ook die toesigproses, en die insameling en versameling van antwoordskrifte 

waarneem. 

  

2.4 Monitors moet toegang kry tot inligting en areas wat kommer wek. 

 

2.5 Die monitors is gevra om by die kantoor van die prinsipaal/sentrumbestuurder aan te 

meld wanneer hulle die skool/sentrum betree en verlaat. Prinsipale/sentrumbestuurders 

word versoek om die moniteringsdokument te onderteken en seker te maak dat die 

monitor ook die register vir monitors (Register for Monitors) onderteken. 

 

2.6 Die moniteringsinstrument (Annexure A: Western Cape Education Department Monitoring 

Instrument 2022) sal deur WKOD-amptenare gebruik word.  

 

2.7 Waar die praktiese eksamens vir Rekenaartoepassingstegnologie gemonitor word, moet 

ŉ bykomende moniteringsdokument (Annexure B: CATN.1) ook voltooi word. 

 

2.8 Senior opsieners moet die daaglikse aanlyn verslag akkuraat en binne een uur na afloop 

van die eksamen met behulp van die skakel in die volgende paragraaf voltooi. Hierdie 

daaglikse aanlyn verslag vervang nie die verslag van die hoofopsiener aan distrikte nie. 

Neem kennis dat selfone nie in die skryflokaal toegelaat word nie. 

 

2.9 Die skakel vir die daaglikse aanlyn verslag wat deur senior opsieners voltooi moet word, 

is: https://forms.office.com/r/db6aCZbq4v. Alle senior opsieners moet verseker dat 

hierdie aanlyn verslag akkuraat en volledig na elke sessie van die eksamen voltooi word.  

 

3. Risiko-identifikasie en -bestuur vir die NSS- en SS-eksamen 

 

3.1 Dit is noodsaaklik dat prinsipale/sentrumbestuurders potensiële risiko’s by elke 

skool/sentrum identifiseer. 

 

3.2 Prinsipale/sentrumbestuurders moet die geïdentifiseerde risiko’s gebruik om ’n 

omvattende en gedetailleerde gebeurlikheidsplan (Annexure C: Contingency plan) op 

te stel om die impak van potensiële risiko’s op die eksamen te voorkom of te verminder. 

Die plan moet met alle personeellede bemiddel word, veral daardie personeellede wat 

hoofsaaklik by die uitvoering van die plan betrokke is.  

 

3.3 ŉ Afskrif van die gebeurlikheidsplan moet voor die aanvang van die NSS-/SS-eksamen by 

die kringbestuurder en distrik se assesseringskoördineerder ingedien word.  

  

https://forms.office.com/r/db6aCZbq4v
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3.4 Prinsipale/sentrumbestuurders kan die meegaande kontrolelys (Annexure D: Risk 

Management Checklist) as ŉ riglyn gebruik om hulle te help om potensiële risiko’s te 

identifiseer. 

 

3.5 In die geval van ŉ noodgeval/voorval moet die kringbestuurder of distriksdirekteur 

onmiddellik in kennis gestel word. Die kringbestuurder of ŉ ander aangewese amptenaar 

van die distrikskantoor sal die skool/sentrum onmiddellik ondersteun en die prosedures 

wat deur die skool gevolg word, verifieer. Die aangewese amptenaar van die 

distrikskantoor moet die situasie noukeurig monitor en gereeld aan die tersaaklike senior 

amptenare verslag doen. 

 

3.6 Versuim om die noodprosedures wat in die gebeurlikheidsplan uiteengesit word te 

implementeer, sal die geloofwaardigheid van die eksamen in gevaar stel. 

 

3.7 Die gebeurlikheidsplan van die skool/sentrum moet duidelik die protokol identifiseer wat 

gevolg moet word wanneer kandidate die eksamenlokaal vir kort tydperke tydens die 

afneem van ŉ eksamensessie moet ontruim.  

 

3.8 In die onwaarskynlike geval van ŉ nasionale of provinsiale eksamen wat oorgeskryf moet 

word, sal die WKOD alle prinsipale/sentrumbestuurders onmiddellik daarvan in kennis stel 

nadat die besluit geneem is. 

 

4. Risikobestuur van onreëlmatighede 

 

4.1 Slegs kandidate wat in besit is van ŉ toelatingsbrief wat bevestig dat hulle by die 

skool/sentrum geregistreer is en in besit is van ŉ identiteitsdokument (ID) mag toegelaat 

word om die eksamensentrum te betree. Die hoofopsiener kan, in oorleg met 

Hoofkantoor, kandidate sonder ŉ toelatingsbrief toelaat om te skryf. Indien die kandidaat 

egter nie sy/haar ID binne 24 uur kan toon nie, of as die WKOD verifieer dat die kandidaat 

gederegistreer is, sal die kandidaat moontlik nie sy/haar uitslae ontvang nie. Die 

kandidate moet die vorm vir onreëlmatighede (Irregularity Form) onderteken voordat 

hulle met die eksamen begin. 

 

4.2  Die volgende onreëlmatighede het gedurende die skryffase van die NSS-eksamen in 

November 2021 plaasgevind: 

 

Tipe onreëlmatigheid 

Kandidate met ŉ selfoon (ongemagtigde toestel) in hul besit  

Kandidate in besit van ongemagtigde materiaal 

Kandidate wat ŉ verkeerde vraestel of vlak geskryf het 

Kandidate wat sentrums met antwoordskrifte verlaat het 

Die bywoningsregister wat onvolledig ingevul is 

’n Antwoordskrif was nie in die verpakking ingesluit was nie  
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4.3 Opsieners moet kandidate versoek om self deur hul sakke, potloodsakkies en sakkies 

waarin hulle hul toelatingsbriewe dra, te gaan om te kyk of daar enige ongemagtigde 

toestelle en materiaal is. Dit moet gedoen word voordat enige eksamenmateriaal 

uitgereik word.  

 

4.4 Afgesien van die besit van ŉ selfoon en/of ongemagtigde materiaal, hou die ander 

onreëlmatighede wat gelys is verband met die gedrag van die opsieners. Dit is dus 

noodsaaklik dat die korrekte prosedures vir die voltooiing van administratiewe take en 

die insameling en versameling van antwoordskrifte geïmplementeer word. 

 

4.5 Elke opsiener is verantwoordelik vir 30 kandidate. Die insameling van antwoordskrifte 

moet as ŉ transaksie tussen die kandidate en die opsiener beskou word. Die kandidaat 

oorhandig sy/haar antwoordskrif aan die opsiener wat dan die voorblad vir volledigheid 

nagaan, waarna die opsiener die register vir die beheer van skrifte (Script Control 

Register) aan die kandidaat voorsien vir ondertekening.  

 

4.6 Nadat al die antwoordskrifte ingesamel is en terwyl die kandidate nog by hulle lessenaars 

sit, kan ’n kruiskontroleringstelsel deur opsieners geïmplementeer word om te verseker dat 

al die antwoordskrifte ingesamel is.  

 

4.7 Prinsipale/sentrumbestuurders moet hulself vertroud maak met die inhoud van die 

volgende: 

 

Minuut Titel Opsomming 

Assesseringsbestuurminuut 

0013/2017, gedateer 

24 Augustus 2017 

Maniere waarop 

assesseringsonreëlmatighede 

tydens nasionale eksamens 

tot ’n minimum beperk kan 

word 

Riglyne om 

onreëlmatighede te 

beperk en gepaste 

strafmaatreëls vir 

onreëlmatighede.  

Assesseringsbestuurminuut, 

0010/2021, gedateer 

30 Julie 2021 

Voorkoming van 

onreëlmatighede tydens die 

afneem van die NSS-/SS-

eksamen 

Inligting oor 

onreëlmatighede en 

riglyne om 

onreëlmatighede 

gedurende die afneem 

van die NSS-/SS-eksamen 

te voorkom. 

 

 

5. Risikobestuur in skole waar kandidate met akkommodasies/konsessies van elektroniese 

toestelle gebruik maak 

 

5.1 By skole/sentrums waar kandidate van rekenaars/skootrekenaars of ander elektroniese 

toestelle afhanklik is om die eksamen te voltooi, moet prinsipale/sentrumbestuurders 

seker maak van die volgende:  

 

5.1.1 Hulle moet ŉ register hou van die toestel wat aan die kandidaat toegeken is om die 

eksamen te voltooi – die reeksnommer moet op die register aangedui word. 
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5.1.2 Die rekenaar/skootrekenaar wat gebruik word mag geen gestoorde inligting bevat 

nie.  

5.1.3 Die rekenaar/skootrekenaar mag nie aan die skool se netwerk of die internet 

gekoppel wees nie.  

5.1.4 Elektroniese bystand soos sagteware vir voorspellende teks, die nagaan van 

grammatika, speltoetsers, tesourusse en woordeboeke moet gedeaktiveer wees.  

5.1.5 Die poorte van die universele seriebus (USB) moet gedeaktiveer wees.  

5.1.6 Die funksies vir die video en kamera moet in ŉ werkende toestand wees (waar nodig). 

5.1.7 In gevalle waar ŉ skootrekenaar gebruik word, moet dit volgelaai wees en dus moet 

beurtkragskedules nagegaan word.  

5.1.8 Rugsteun-skootrekenaars moet beskikbaar wees ten tyde van 

beurtkrag/kragonderbrekings. 

5.1.9 ŉ Tegnikus moet altyd op bystand wees. 

 

6. Kandidate aan wie konsessies toegestaan is, moet in besit wees van ŉ amptelike brief 

wat deur die WKOD uitgereik is.  

 

7. Prinsipale/sentrumbestuurders moet hul skole/sentrums assesseer om te verseker dat hulle 

gereed is om tydens geskeduleerde en ongeskeduleerde kragonderbrekings voort te 

gaan met die eksamen.  

 

8. Indien daar enige twyfel bestaan oor die identiteit van die persoon wat vir die monitering 

van die eksamen aanmeld, en indien daar enige ontwrigting in die eksamenproses of 

die oopmaak van ŉ verkeerde vraestel is, moet die prinsipaal/sentrumbestuurder dit 

onmiddellik by die volgende WKOD-amptenare aanmeld: 

 

Mnr. F Salie, Direkteur: Assesseringsbestuur, tel. 021 467 2572, of per e-pos by 

Faiq.Salie@westerncape.gov.za   

Me. L Bredenkamp, Direkteur: Eksamenadministrasie, tel. 021 467 2945 

Mnr. B Loriston, Hoofdirekteur: Assessering en Eksamens, tel. 021 467 2541 

 

9. Die WKOD wens prinsipale/sentrumbestuurders die beste toe met die bestuur van die 

komende eksamens. 

 

 

 

GETEKEN: H MAHOMED 

ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR 

DATUM: 2022-10-21 
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