
ONTWERP       NOVEMBER 2008 
VRAESTEL 1 
 
AFDELING A – ONTWERP-GELETTERDHEID 
 
VRAAG 1 
 
1.1 Hierdie vraag is oor die algemeen goed beantwoord, maar kandidate in swakker 

sentrums het die universele ontwerpbeginsels nie goed verstaan nie en weer eens in 
1.1.2 verwys na die elemente.   

 
Baie min sentrums het gestalt behandel. (Die merkers het gevoel dat die gestaltteorieë 
te moeilik was en slegs met grafiese ontwerp verband gehou het.) 
   
Die vraag oor simboliek in die embleem (1.1.3) is baie goed beantwoord en het 
verskeie interessante antwoorde uitgelok. 

   
1.2 Die meeste kandidate het hierdie vraag geniet, maar het gesukkel met die betekenis 

van  vorm en plein in 1.2.1 (b). Onderwysers moet seker maak dat kandidate verstaan 
hoe om dit op intelligente wyse te bespreek en om antwoorde soos  die vorm is van ‘n 
meisie wat op die aardbol sit... te vermy. 

 
Aanbeveling: Maak seker dat kandidate reeds vanaf graad 10 ontwerpterminologie 
goed verstaan en in beide teorie en praktiese lesse kan bespreek. 

 
VRAAG 2 
 
2.1 Baie kandidate, selfs in die goeie sentrums, het nie na die embleme in die gegewe 

advertensies verwys nie, maar die hele advertensie in 2.1.1 bespreek. Hulle weet óf nie 
hoe om die embleem te identifiseer nie óf  hulle lees nie die vraestel deeglik nie.  (Die 
feit dat die embleme nie in kleur was nie, kon deels tot die problem bygedra het.) 

  
Stereotipes en vooroordeel in 2.1.1 is betreklik goed verstaan. Selfs die swakker 
kandidate kon 'n bydrae lewer. 

  
2.2 Die definisies van terme soos inhoud en simbool is klaarblyklik nie goed behandel nie, 

veral in swakker sentrums nie.  Baie kandidate kon byvoorbeeld nie die simbole FF of 
@ identifiseer nie. 

 
 
Aanbeveling: Soos vir vraag 1. 
 
VRAAG 3 
 
3.1 Kandidate moet geleer word hoe om voorbeelde op ‘n integrale manier te vergelyk en 

nie net die inligting in 2 paragrawe verdeel nie.  Aangesien 3.1.1 ses punte getel het, is 
daar van kandidate verwag om 'n volledig  bespreking te gee.  Kandidate wat 'n lys van 
woorde in tabelvorm gegee het, het nie volpunte gekry nie. 

 
Terwyl die meeste kandidate 3.1.2 goed bespreek het, was daar talle wat nie na die 
voorbeelde verwys het om hulle antwoorde te staaf nie.  Dit het veroorsaak dat hulle 
punte verbeur het. 

   
3.2 Goed beantwoord deur kandidate van die beter sentrums.  Kandidate moet in staat 

wees om te onderskei tussen die bespreking van die  karakteraktereienskappe van ‘n 



ontwerper se styl (3.2.3) en die gee van algemene inligting oor die ontwerper. Daar 
was ook gevalle van ‘opgemaakte’ kunstenaars, met vae inligting.  Die buurtannie wat 
mooi klere maak, is nie ‘n goeie keuse nie aangesien die inligting nie geverifieer kan 
word nie.  (Merkers kon Google terwyl hulle gemerk het en na klasnotas en baie boeke 
verwys.  Onderwysers word aangemoedig om notas aan hulle kurrikulumadviseur te 
verskaf om as hulpmiddel vir merkers te dien.)  

 
Ontwerpers soos Heath Nash is gereeld as voorbeeld gebruik, maar dit was ook 
verblydend om te sien dat kandidate aan ‘n groter spektrum ontwerpers in Suid-Afrika 
blootgestel is of hulle nagevors het.   

 
Aanbeveling: 
 
Onderwysers word aangemoedig om met ander skole in aanraking te kom, veral waar daar 'n 
tekort aan bronne is. Hulle kan ook hulle skoolhoofde versoek om hulp met rekenaar- en 
internettoegang en fondse vir uitstappies. Hulle kan ook ontwerpers nooi om by die skool op 
te tree of  'n werkswinkel daar aan te bied. 
 
VRAAG 4 
 
4.1 Baie swak beantwoord, behalwe deur die goeie sentrums. Dit het selfs geblyk dat die 

historiese style van die 20ste eeu glad nie onderrig is nie. Daar was ook verwarring oor 
die style, hulle kenmerke en historiese kontekste. 

 
4.2 Ongelukkig het die manier waarop hierdie vraag gestel was tot baie  herhaling gelei, en 

die merkers het gevoel dat selfs die voorbeelde wat gegee is, problematies was.  Dit is 
tydens die merkproses in ag geneem.  

 
 
Aanbeveling: 
 
As hierdie afdeling van die sillabus in graad 11 onderrig word, soos gebruiklik by baie 
sentrums, moet dit in graad 12 hersien word, of kandidate moet hertoets word oor hierdie 
afdeling voordat hulle die finale eksamen skryf.   
 
AFDELING B: ONTWERP IN ‘N SOSIALE/OMGEWINGSKONTEKS 
 
VRAAG 5 
 
5.1 Oor die algemeen is hierdie vraag baie swak beantwoord.  Baie sentrums het nie die 

vier gegewe kwessies in die vraag behandel nie. Die merkers het egter saamgestem 
dat hierdie vraag te moeilik was. (Die aanbevole boek waaruit hierdie inligting geneem 
is, was moeilik verkrygbaar en vir baie sentrums onbekostigbaar.)  

 
Die vraag was egter van so 'n aard dat kandidate oor enige sosiale kwessie waarvan 
hulle bewus gemaak is, kon skryf. Die meeste het dit gedoen, maar ongelukkig sonder 
om na ontwerp te verwys.  Weereens het die fout by die opstel van die vraag  gelê, 
maar kandidate moes dit tog met Ontwerp kon verbind.   

 
5.2 Kandidate kon baie inligting in hulle antwoorde gee, maar baie het verwysing na die 

konseptuele en  perseptuele aspekte vermy.  
 



VRAAG 6 
 
Terwyl die kennis wat vereis is om vraag 6 te beantwoord oor die algemeen daar was, het 
selfs die goeie kandidate probleme ondervind vanweë die verwarrende formaat en errata.  
 
Sommige kandidate het in 6.1 verkeerdelik SA ontwerpers bespreek. Tensy hulle hulle 
keuses volledig geregverdig en spesifiek ondersteun het, het hulle geen punte gekry nie.  
Kandidate van swakker sentrums is nie aan genoeg ontwerpers en die verskille waarna 
hieronder verwys word, blootgestel nie. Kandidate wat gesukkel het, het van herhaling 
gebruik gemaak, veral in 6.2.4.  
 
Aanbeveling: 
 
Die onderskeid tussen Internasionale en Suid Afrikaanse ontwerpers moet meer beklemtoon 
word in die onderrig, asook die verkil tussen omgewings- (groen/volhoubaarheid) en sosiale 
kwessies (MIV/Vigs, armoede, toegang tot water, ens.)  
 
AFDELING C: ONTWERP IN ‘N BESIGHEIDSKONTEKS 
 
VRAAG 7 
 
Alhoewel die vraagstyl baie veralgemening uitgelok het in die antwoorde, was dit duidelik dat 
hierdie afdeling nie baie deeglik onderrig is of selfs nie goed verstaan is deur onderwysers 
nie. 
   
Vraag 7.2 was die beste keuse vir swakker kandidate.  Besigheidsterme soos tender en selfs 
die bemarkingskonsep is nie goed verstaan nie. Advertensie en bemarking word dikwels 
deur die kandidate gesien as dieselfde/een konsep.  Goeie kandidate kon egter steeds goeie 
punte behaal in hier laaste afdeling alhoewel tyd vir sommige kandidate 'n kwessie was. 
 
(Die merkers se kommentaar was dat hierdie afdeling ook vir hulle problematies was 
aangesien die kandidate as 'n vervelige taak beskou en dit vermoeiend  vind om 'n vraag van 
30 punte aan die einde van 'n baie lang vraestel te beantwoord.) 
 
Aanbeveling:  
 
Onderwysers kan hulp verkry van die EBW-onderwyser of die gevallestudies gebruik maak 
as 'n geleentheid om navorsing oor 'n ‘regte/egte’ besigheidplan te doen. .  


