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1.  Die nasienpaneel 
 
Die volle nasienpaneel het uit 87 nasieners bestaan ( eksaminatore en hoofnasieners ingesluit) De 
nasieners was oor die algemeen toegewyd, tog was daar enkele gevalle van oorhaastige 
nasienwerk. Hierdie oorhaastigheid het tot heelwat foute aanleiding gegee. Die eksaminatore en 
hoofnasieners het hulle egter goed van hul taak gekwyt en het telkens die nodige stappe gedoen 
om diegene se tempo te vertraag ten einde akkurate nasien te verseker. 
 
Ingesteldheid van nasieners 
 
Dit was bemoedigend dat die meeste nasieners ontvanklik was vir die kritiek en leiding van die 
moderator en eksaminatore. Die Hoofeksaminator het daarin geslaag om ‘n aangename atmosfeer 
te skep wat geweldig bevorderlik vir kwaliteit nasien was. 
 
Alle nasieners was deurgaans stiptelik en het alle administratiewe verpligtinge soos bv. die invul 
van die bywoningsregister getrou nagekom. Waar nasieners die terrein vroeër moes verlaat, is die 
reëlings met die hoofeksaminator getref. Daar was egter twee gevalle waar nasieners die terrein 
wederregtelik verlaat het en deur die hoofeksaminator aangespreek is. 
 
3.  Kontrole van punte 
 
Die Hoofeksaminator het ‘n effektiewe stelsel gehad waarvolgens die punte in skrifte gekontroleer 
is. ‘n Sterk span van studentetellers het onder leiding en toesig van een van die hoofnasieners 
gesorg dat daar ‘n gelykmatige vloei van skrifte na die departementele kontroleurs deurgestuur 
word. 
 
 4.  Toepassing van memorandum 
 
Die eksamenpaneel kon daarin slaag om die memorandum ter alle tye konsekwent toe te pas. 
Daar was geen gevalle waar kandidate as gevolg van moontlike gebreke in die vraestel benadeel 
is nie. Daar was wel enkele vrae in die vraestel wat enkele tekortkominge openpaar het tydens die 
bespreking van die memorandum. In dié gevalle is kandidate eerder bevoordeel as benadeel. 
 
Die nasiensentum 
 
Die nasiensentrum het hom geleen tot die omstandighede waarin effektiewe nasien kon geskied. 
Nasieners was oor die algemeen tevrede met die opset soos die lokaal, spyseniering en die 
sekuriteit. Die nasienperiode kon dus oor die algemeen as ‘n aangename en leersame tydperk 
beskou word. 


