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AFDELING A 

 
 KORTVRAE (Vraag 1 en 2) 
 
 Algemeen: 
 

1. Moenie antwoorde uitlaat nie. 
2. Moenie meer kruise werk as wat nodig is nie. 
3. Waak daarteen dat twee kruise op dieselfde reël getrek word en die volgende een nie 

ingevul word nie. 
 

Vrae: 
1.2.2 Swak beantwoord, leerders ken nie tradisionele geregte en die oorsprong nie. 
1.3.3 Kandidate het nie die beperkings van tyd en begroting in gedagte gehou met hulle keuse 

nie, maar algemene reëls oor spyskaartbeplanning gebruik. 
2.3.4 Kandidate ken nie kleurharmonieë nie. 
 
AFDELING B 
 
Vraag 3  
 
3.1.1 Kandidate weet nie wat ‘n gang is nie of hoe om gange te onderskei indien net ‘n lys van 

geregte verskaf word  nie. 
3.1.2 Kandidate noem slegs die kleure en teksture en gee nie die voorbeelde vanuit die  

spyskaart nie. 
Hulle maak ook nie ‘n keuse deur te sê dat dit goed of swak is nie. 
Kandidate weet nie dat balans verwys na hoe vullend die verskillende gange is nie. 

 
3.2.1 Baie kandidate het die vleis gemaal/in blokkies gesny wat nie toegepas word nie omdat dit 

‘n potjie is. 
3.2.2 Kandidate moet onderskei tussen voorbereiding en gaarmaak 

Kandidate het nie besef dat die vleis ‘n taai vleissnit is en dus die gaarmaak daarvolgens 
toegepas nie. 

 
3.3.1 Daar is slegs van kandidate verwag om die mikro -organisme te identifiseer, nl bakterieë, 

maar kandidate het spesifieke bakterieë genoem, wat onnodig was. 
3.3.2 Goed beantwoord, sommige kandidate het egter nie net na die voorbereiding  verwys nie, 

maar ook na die gaarmaak en opdiening. 
 

Vraag 4  
 
4.1.1 Kandidate ken nie die byvoeg van suiker by pasta as afskerming nie/ het die verwys na 

gisgebak, terwyl die vraag gaan oor die vla. 
4.1.2 Baie swak beantwoord.  

Kandidate verwys weereens na gisgebak en antwoord dat die ensieme vernietig word, ,ens. 
en NIE na die VLA nie!  
Kandidate antwoord ook dat suiker “smelt” ipv “oplos”. 

4.1.3 Baie kandidate kon nie die voedselsisteme korrek identifiseer nie.  Kandidate verwys na 
kolloïdale dispersie en gee dit nie spesifiek nie, nl sol nie.   

4.1.4 Min kandidate kon die prosesse identifiseer of hulle het die hele gelatineringsproses neer-
geskryf. 

4.1.5 Kandidate weet nie dat vanieljegeursel VLUGTIG is nie en daarom VERDAMP as dit te 
vroeg bygevoeg word nie. 

4.1.6 Min kandidate ken die maniere om velvorming te voorkom. Kandidate verwys na 
voorkoming van klonte. 



4.2 Wanneer “hitte” as antwoord gegee word by toestande moet leerders verwys na 
LOUWARM WATER en nie slegs water of warm nie. 

      
4.3.1 Kandidate het geen idee waarom vit C bygevoeg word nie. 

Verwys na verhoging in nutriëntinhoud, wat nie moontlik is nie aangesien dit te min is en 
vernietig word deur hoë gaarmaaktemperatuur. 

4.3.2 Kandidate ken nie die proses: FORTIFISERING nie. 
 
4.4 Kandidate verwar KNIE met AFKNIE. 
 
4.5 Meeste kandidate reken dat die plastiek die hitte binne hou en help met rysproses. 
 
4.6.1 Kandidate  verwys nie na wat gebeur indien te koud of indien te warm nie. Kandidate raak 

deurmekaar met die gaarmaakmetode, klassifikasie en die meduim. 
NB! Diepbraai is ‘n DRO?-hitte-gaarmaakmetode. 

 
Vraag 5  
 
1.1.1 Kandidate beantwoord baie vaag. Verwys nie na die nutriënte en hulle funksies nie. 

Kandidate skryf lang stukke oor dieselfde goed en skryf te algemeen, bv hou liggaam 
gesond. 

 
5.5.2 Kandidate gee goeie voo rbeelde. Sommige gee egter dieëtdoelwitte. 
 
1.2 Kandidate het die kennis, maar pas dit nie toe op die gevallestudie gegee nie. 

Ouma Betty is nie sieklik nie en kan kos kook. 
 
5.3.1 Kandidate het die afleiding van die tabel baie goed beantwoord. 

Hulle weet egter nie dat seuns meer spierontwikkeling het nie en verwys na ‘n vinnige 
metabolisme wat verkeerd is!  

5.3.2 Kandidate kon die vraag beantwoord of nie. 
Kandidate moet egter geleer word om : 

- te vergelyk met korrekte terme bv. Hoog, matig en laag. 
- nie woorde soos genoeg(saam)/geskikte/basiese/aanbevole te gebruik wat vaag is 

nie. 
- tot ‘n gevolgtrekking te kom deur die inligting geskryf te gebruik met ‘n motivering. 

 
Vraag 6  

 
1.1 Kandidate kan nie onderskei tussen stadia in gesinsiklus en die gesinstipe nie. 

Twee antwoorde gepenaliseer en verloor 2 punte twee keer. 
 
1.2 Voorbeelde uit die bylae is baie goed verbind met die rouproses. 
 
1.3 Kandidate gee voorbeelde oor maniere van kommunikasie, maar bring dit nie noodwendig 

ivm die gesin in die bylae  nie. 
Kandidate verwar ook gesinseenheid met goeie kommunikasie. 
Kandidate gee ook eenwoord antwoorde en verduidelik nie. 

 
Vraag 7  
 
7.1 Baie min kandidate het die kennis van die werk en het daarom voorbeelde van 

opberging/stoorplekke gegee of die ontwerpbeginsels genoem. 
 

7.2.1/2  Tipes balans kan geïdentifiseer word, maar kandidate kan nie veduidelik en toepas dit wat 
op die illustrasie voorkom nie. 

 



7.2.3/4  Maniere van ritme geskep kan nie deur kandidate verskaf word nie. Hulle kan wel 
voorbeelde identifiseer. “Herhaling” alleen is ook nie korrek nie, kandidaat moet antwoord; 
“herhaling van lyn/vorm”, ens. 

  
7.3 Baie kandidate het na strukturele veranderinge verwys.  Hierdie familie het egter nie geld 

om aan te bou nie. Kandidate moet egter duideliker antwoord hoe en waar die 
verandering gaan plaasvind. 

 
Vraag 8  
 
8.1 Geen probleme 
 
8.2 Kandidate ken die definisies, maar kan nie dit toepas op strokiesprent nie. 

Kandidate moet die vrae deeglik lees. 
 
8.3 Kandidate gee slegs kennis deur en pas nie dit toe op die gesin nie. 

Bv. Kim is 6 jaar – die voorstel dat sy moet gaan werk! 
 
Vraag 9  
 
9.1 Kandidate kan die definisies gee, maar kan nie die interverwantskap aandui nie. Sukkel om 

diagram te interpreteer (dubbel pyle) 
 
9.2 Kandidate ken Maslow se behoeftes, maar gee algemene antwoorde by die voorbeelde ipv 

uit die bylae. 
 
9.3 Kandidate gee eenwoord-antwoorde vir die stappe in die besluitnemingsproses. 

Stap 1: Kandidate gee alternatiewe as antwoord. 
Probleem is: Hulle het hulle huis verloor en waar gaan hulle nou bly? 
Stap 5: Kandidate kan nie evalueer nie en gee weer voordele en nadele van die alternatiewe. 


