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1.   Algemene opmerkings 
 
Kandidate wie se leesvaardighede onvoldoende was, het probleme ondervind met die vrae 
wat gesofistikeerde leesvaardighede vereis het.     
 
Die vrae wat interpretasie vereis het, was veral problematies by sommige candidate. 
 
Kandidate se eksamentegnieke het 'n verbetering getoon met betrekking tot die skryf van die 
uitgebreide skryfstukke aangesien baie min gebruik gemaak het van hofies en die meeste 
probeer het om beide 'n inleiding en 'n slot te gebruik.  
 
2.   Uitgebreide skryfwerk 
 
Kandidate het gemengde resultate behaal in hierdie vrae. Groot dele van die bronne is 
woord vir woord oorgeskryf.  Baie kandidate het ook gesukkel om ‘n standpunt in te neem en 
dit deur te voer.  
 
Dit het geblyk dat kandidate nie werklik beskik oor die vaardighede om die gegewe bronne te 
gebruik om die gestelde standpunt te ondersteun nie. Hierdie probleem is vererger deur die 
laat toegang tot die holistiese rubriek wat vir brongebaseerde vrae gebruik is. Kandidate het 
oor die algemeen beter gevaar met die uitgebreide skryfstukke, waar die analitiese rubriek as 
assesseringsinstrument gebruik is en waar eie kennis ‘n groot rol gespeel het.  
 
3.   Brongebaseerde vrae 
 
Kandidate het oor die algemeen beter gevaar met dié tipe vrae as met die uitgebreide 
skryfstukke. Die meeste kandidate het probleme ondervind met die beantwoording van 
paragraaf-tipe vrae en het gevolglik nie goeie punte behaal nie. Om paragraaf-tipe vrae goed 
te kan beantwoord, moet kandidate oor 'n uitgebreide kennis van die vak asook oor die 
toepaslike vaardighede beskik.  
 
Dit wil voorkom asook die meeste sentrums handboekgedrewe onderrig gebruik het om hulle 
kandidate voor te berei, en hulle nie toegerus het met die vaardighede om inligting suksesvol 
uit die bronne te ontsluit en toe te pas nie.   
 
Uiters noukeurige aandag aan detail, oordeelsvermoë rakende die toepaslikheid van bronne, 
interpretasie van visuele bronne (bv. spotprente) en die opsporing van partydigheid is van 
die vaardighede wat deur gereelde oefening in die klas ontwikkel moet word.  Kandidate 
moet ook gereeld geassesseer word om hulle vlak van bekwaamheid te bepaal.  
 
 


