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Weens die moontlike veranderinge aan die VAR vir Landbouwetenskappe sal hierdie 
vraestel ‘n belangrik een wees om te ontleed en in verdere voorbereiding te gebruik.  Die 
inhoud van hierdie vraestel vorm die basis vir Vraestel 1 en Vraestel 2 vir 2009. 
 
Afdeling A 
 
Hierdie afdeling is oor die algemeen korrek beantwoord en kandidate het die instruksies 
verstaan.  Die vrae stem baie ooreen met vrae wat in vorige vraestelle gebruik is.  Hierdie 
vrae kan op ‘n wye verskeidenheid van maniere gevra word en kandidate moet blootgestel 
word aan al die moontlikhede. In die meerkeusige vrae sal ‘n mens byvoorbeeld sien dat ‘n 
reeks van moontlikhede by een vraag gekombineer moet word om die korrekte antwoord te 
gee.  In hierdie deel van die vraestel kan kandidate moontlik aan data in die vorm van 
beskrywing, skematiese voorstelling en selfs diagramme blootgestel word. 
 
In die Kolom A-/Kolom B-tipe vrae kan verskeie moontlikhede slegs as afleiers aangebied 
word.  In die terminologietipe vrae moet kandidate hulle laat lei deur die stelling wat verskaf 
word.  Die onderstreepte woord wat reggemaak moet word, hou meestal verband met die 
antwoord.  In baie gevalle is dit moontlik net die teenoorgestelde.  
 
Dit blyk dat kandidate wel genoeg aan hierdie tipe vrae blootgestel is.   
 
Afdeling B 
 
Kandidate het baie swak in hierdie deel van die vraestel gevaar.  Alhoewel kennis  (wat baie 
breed en oorlaai is) in die inhoudonderwerpe nog belangrik is, is dit belangrik om daarop te 
let dat die vrae ook ander dimensies bevat.  Kandidate word blootgestel aan ‘n wye reeks 
uitdagende vrae insluitende  scenarios, gevallestudies, berekenings, grafieke, interpretasies 
van data, datarespons, toepassing van kennis en ontwerpe.  
 
Kandidate het baie swak gevaar in die meeste van die vrae in Afdeling B.  Selfs voor-die-
hand-liggende vrae soos vraag 2.2.3 waar die kandidaat moes onderskei tussen Ruvoer en 
Kragvoer is swak beantwoord. 
 
Aan die ander kant is die vraag oor HIV/VIGS baie goed beantwoord.   
 
Daar word aanbeveel dat kandidate reeds van graad 10 af blootgestel word aan soortgelyke 
vrae met so ‘n uitkomsgebaseerde karakter. 
 
Die inhoud van die vak is baie breed en kandidate moet baie hard en lank leer en slegs ‘n 
beperkte inhoudsdekking is in die vraestel moontlik. 
 
Dit was duidelik uit die antwoorde dat kandidate beperkte blootstelling het aan goeie 
handboeke wat vir die vak beskikbaar is. Daar word aanbeveel dat elke leerder ‘n handbook 
moet ontvang en dat die onderwyser alle moontlike handboeke moet gebruik. 
 
Dit wil voorkom asof hierdie vraestel ‘n ooglopende uitkomsgebaseerde vraestel was.  Die 
meeste van die vrae was toegespits op spesiale vaardighede van die kandidate.  Die 
belangrikste vaardigheid van ‘n voornemende kandidaat is om te kan lees.  Kandidate moet 
baie versigtig deur hulle vrae werk (lees) en ook aandag gee aan hulle tydsbestuur in die 
eksamen. 

 


