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Lêernommer: 20/3/3/P 

Verwysing: 20221006-7419 

 

 

Eksamenadministrasieminuut: 0015/2022 

 

Aan: Prinsipale, Sentrumbestuurders, Hoofopsieners en Opsieners vir die Nasionale Senior 

Sertifikaat-eksamen  

 

Onderwerp: Kriteria vir toelating tot die Nasionale Senior Sertifikaat-eksamen in Mei/Junie 2023 

 

1. Die kriteria vir die toelating van kandidate tot die Nasionale Senior Sertifikaat- (NSS-) 

eksamen in Mei/Junie 2023 word in hierdie minuut uiteengesit. Hierdie spesifikasies moet 

saamgelees word met Regulasie 7B van die Wysiging van die Regulasies betreffende die 

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

Staatskoerant Nr. 42430 van 30 April 2019 en Omsendbrief E3 van 2022 van die Departement 

van Basiese Onderwys, gedateer 24 April 2022, gepubliseer is. 

 

2. Vanaf 2022 sal die Mei/Junie NSS-eksamen as ŉ onafhanklike, selfstandige eksamen beskou 

word. ŉ Kandidaat wat derhalwe weens ŉ geldige rede nie een of meer vraestelle van ’n 

vak in die Oktober/November 2022 NSS-eksamen afgelê het nie, moet al die vraestelle vir 

daardie vak gedurende die Mei/Junie 2023 NSS-eksamen skryf en nie net die vraestel/le 

wat hy/sy nie geskryf het nie. 

 

3. Kandidate wat weens ŉ geldige rede afwesig is 

 

3.1 ŉ Kandidaat wat nie een of meer vakvraestelle in die November 2022 NSS-eksamen kan 

skryf nie as gevolg van –  

a) siekte;  

b) afsterwe van ’n nabye familielid; 

c) die feit dat ’n kandidaat Suid-Afrika in ŉ erkende sportsoort verteenwoordig; of  

d) spesiale omstandighede  

mag vir die toepaslike vak/ke in die Mei/Junie 2023 NSS-eksamen registreer.  
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3.2 Die kandidaat moet egter al die vraestelle vir die vak/ke skryf.  

 

4. Die bestuur van afwesigheid in die eksamenlokaal 

 

In gevalle waar kandidate weens siekte, die afsterwe van ’n nabye familielid, hulle Suid-

Afrika in ’n erkende sportsoort verteenwoordig of weens spesiale omstandighede tydens 

die November 2022 NSS-eksamen afwesig is, moet die volgende prosedures gevolg word: 

 

4.1 Die prinsipaal of hoofopsiener moet die kandidaat as afwesig merk en “999” onderskeidelik 

op die punteblad en register vir die beheer van skrifte aanteken. 

 

4.2 Op die eksamendag moet die prinsipaal of hoofopsiener die kandidaat se 

eksamennommer en ID-nommer duidelik op die geldige mediese sertifikaat, beëdigde 

verklaring, brief van ŉ amptelike sportliggaam of enige ander stawende dokument skryf 

voordat dit by die Wes-Kaapse Onderwysdepartement ingedien word om afwesigheid te 

bevestig. Die stawende dokumentasie moet aan die volgende amptenare gestuur word: 

 

Naam en van E-posadres 

Toni Masela Toni.Masela@westerncape.gov.za  

Robin Jacobs Robin.Jacobs@westerncape.gov.za  

 

5. Kandidate wat sedert 2008 die NSS-eksamen skryf 

 

5.1 Indien ŉ kandidaat sy/haar prestasie wil verbeter (hetsy in ’n vak, NSS-kwalifikasie of die tipe 

slaagpunt wat behaal is), kan hy/sy registreer om die Mei/Junie 2023 NSS-eksamen te skryf. 

Let daarop dat dit onderhewig is daaraan dat kandidate die NSS-eksamen gedurende die 

tydperk November 2008 tot November 2022 moes geskryf het en oor punte vir geldige 

Skoolgebaseerde Assessering en Taal-mondelinge en/of Praktiese Assesseringstake in die 

toepaslike vakke beskik. 

 

5.2 Kandidate mag nie vir enige nuwe vakke in die Mei/Junie 2023 NSS-eksamen registreer nie. 

 

6. Aansoeke vir die Mei/Junie-eksamen in 2023 

 

6.1 Alle kandidate wat vir toelating tot die Mei/Junie 2023 NSS-eksamen kwalifiseer, moet ŉ 

aansoekvorm voltooi. Die aansoekvorms vir die Mei/Junie 2023 NSS-eksamen kan ná die 

vrystelling van die November 2022 NSS-uitslae op 20 Januarie 2023 ingedien word. 

 

6.2 Die sluitingsdatum vir aansoeke vir die Mei/Junie 2023 NSS-eksamen is 08 Februarie 2023. 

 

7. Kandidate moet die November 2022 NSS-eksamen by die eksamensentrum skryf waar hulle 

geregistreer is. 
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8. Bring asseblief die inhoud van hierdie minuut onder die aandag van alle personeel, leerders 

en ouers wat by die November 2022 NSS-eksamen betrokke is. 

 

 

 

GETEKEN: H MAHOMED 

ADJUNK-DIREKTEUR-GENERAAL: KURRIKULUM- EN ASSESSERINGSBESTUUR 

DATUM: 2022-10-13 

 


