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ALGEMEEN 

 
1. AL die vrae moet beantwoord word. 'n Aantal kandidate het van die vrae uitgelaat. 
2. Kandidate MOET die instruksies aan die begin van die vraestel lees. 
3. Elke vraag moet op ‘n nuwe bladsy begin word. Spasies moet tussen vrae en 

onderafdelings van vrae gelaat word. 
4. Kandidate moenie potlode gebruik nie; ook nie vir berekeninge nie. 
5. Antwoorde moet genommer word volgens die numering op die vraestel.  
6. Kandidate se handskrif moet netjies wees –  dit is baie moeilik om sommige kandidate 

se antwoorde te lees. 
7. Baie punte is verloor as gevolg van swak leeswerk deur kandidate. Kandidate gee 

eenwoordantwoorde op vrae wat duidelik van hulle verwag om te "bespreek" of 
"verduidelik". Lees en ontleding van vrae MOET onderrig en geoefen word. 

8. Antwoorde moet in tabelvorm wees waar tabelvorm vereis word. 
9. Kandidate moet korrekte vakterminologie gebruik. Slang is onaanvaarbaar. 
10. Let daarop dat sommige vrae ‘n sekere aantal antwoorde benodig, bv. Noem DRIE ... 
11. Let daarop dat die numering aandui wanneer vrae oor dieselfde onderwerp gestel 

word. Kandidate moet dus langer vrae baie noukeurig lees. 
12. Kandidate was geneig om dieselfde sinne en feite te herhaal as 'n vraag van hulle 

verwag het om te verduidelik of te bespreek. 
13. Kandidate kon nie die werkwoord in die vraag identifiseer nie. Hulle word aangeraai om 

die werkwoorde in vrae te onderstreep. 
14. Maak seker dat kandidate die los antwoordblad inlewer. Hulle kan dit aan die agterblad 

van die antwoordboek vaskram. 
15. Prinsipale moet spesiale reëlings met die Departement tref vir kandidate met ernstige 

lees- en skryfgestremdhede. 
 

AFDELING A  

 

VRAAG 1 

 

• Kandidate moet die instruksies vir die vraag volg, bv. 1 kruisie per vraag. 

• Kandidate moenie sirkeltjies of regmerkies gebruik nie. 

• Vrae oor behuising (1.1.8 & 1.1.9) is swak beantwoord. 

• Kandidate het vrae 1.1.10 – 1.1.12 (datahantering) baie moeilik gevind. 

• Vrae 1.2 en 1.3 is oor die algemeen goed beantwoord. 
 
AFDELING B 

 

VRAAG 2 

 
2.1 Bulimie en Annoreksie is met mekaar verwar. Kandidate het ook ooreenkomste i.p.v. 

verskille genoem. Kandidate het onvolledige antwoorde gegee, bv. “raak ontslae van 
kos” maar sê nie hoe nie. Of slegs  “eet baie kos”, maar nie “ eet aanmekaar groot 
hoeveelhede kos” nie. 

 
2.2 
2.2.1 Kandidate verwys na suikersiekte, maar gee nie 'n verduideliking nie. 'n Aantal 

kandidate het genoem dat bloedglukosevlakke laag is, in plaas van hoog.  Kandidate 
noem ook "insulien", maar weet nie waaroor dit gaan nie. Sommige kandidate gee 
ook beskrywings van die twee tipes diabetes sonder om die eintlike siekte te beskryf. 

 



2.2.2 Oor die algemeen goed beantwoord.  Kandidate het egter punte verloor deur deur 
woorde soos "voldoende" of "genoeg" i.p.v. baie water, minder suiker, ens. te 
gebruik  "Gereelde oefening" is nie ‘n eetgewoonte nie! 

 
2.3  Kandidate kon nie onderskei tussen voedselsoorte, voedselgroepe en nutriënte nie.  

Die vraag het duidelik aangedui “voedselsoorte wat anemie kan help verhoed”. 
 
2.4  
2.4.1 Swak leeswerk het daaroe gelei dat sommige kandidate voordele i.p.v. voorbeelde 

genoem het.  Die woord “gewasse” is skynbaar ook onbekend aan kandidate want 
baie gee soorte vleis as antwoorde! Etlikes het reeds hier die antwoord op 2.4.2 
gegee. 

 
2.4.2 Alhoewel die antwoorde in die leesstuk voorkom, kon 'n aantal kandidate hulle nie kry 

nie. 
 
2.5 Baie swak beantwoord. Beperkte of geen kennis van laktose- intoleransie nie. 
 
2.6 Swak leeswerk en verkeerde interpretasie van die vraag. Die voorkoming van 

MIV/VIGS is bespreek instede van die impak daarvan op die ekonomie. 
 
AFDELING C 

 

VRAAG 3 

 
3.1.1 – 3.1.3 Beroep, status en uniform is dikwels verduidelik sonder verwysings na  

kleding. 
 
3.2 Oor die algemeen goed beantwoord, maar baie  kandidate gee steeds net een woord 

of vae frases as antwoorde.  Baie min kandidate het verwys na handelsnaamlojaliteit 
en verwronge waardestelsels.  Enkele kandidate het die illustrasies verduidelik 
sonder om die vraag te beantwoord. 

 
3.3 Hierdie vraag is met 3.4 verwar of die antwoorde is herhaal.  Kandidate skryf dikwels 

watter items gekoop moet word in plaas daarvan om riglyne te gee. 
 
3.4  Kandidate fokus op persoonlike versorging en nie-verbale 

kommunikasie  (lyftaal), maar verwys nie na klere nie.  Baie kandidate skryf oor 
“moenie kaal klere dra nie, geen tatoeërmerke nie" of "nie te veel juwele nie”.  
Kandidate noem reëls vir kleredrag vir onderhoude maar bring dit nie in verband met 
hoe die werkgewer beïndruk kan word nie. 

 
3.5 Oor die algemeen  uiters swak beantwoord.  Kandidate het geen kennis van die 

negatiewe impak van katoen en wol op die omgewing nie.  Baie kandidate gee die 
eienskappe van wol en katoen, in plaas daarvan om die impak op die omgewing te 
beskryf.  Baie kandidate het ook oor die gebruike van katoen en wol geskryf of oor 
die impak van wol en katoen op die ekonomie. 

 
 



AFDELING D 

 

VRAAG 4 

 
4.1 Kandidate verwar die implikasies van huur met die koop van 'n huis. 
 
4.2 Daar was leemtes in kandidate se terminolgie. .Byvoorbeeld, candidate skryf  

“belasting”   i.p.v. “munisipale belasting”;en  “water en krag” i.p.v. “aansluiting van 
water en elektrisiteit”. 

 
4.3 Goed beantwoord.  4.3.3.Sommige kandidate verduidelik hoe om water te bespaar 

instede van hoe om elektrisiteit te bespaar. 
 
4.4 Kandidate verduidelik hoe 'n kontrak gelees moet word, maar gee min inligting oor die 

inligting wat in die kontrak moet wees. 
 
4.5 Goed beantwoord.  Enkele kandidate het oor spesifieke winkels of soorte meubels 

geskryf i.p.v. oor kooptransaksies. 
 
4.6 Swak leeswerk kom na vore.  Kandidate gee riglyne vir die aankoop van 

kruidenierware aan te koop.  Hulle lê groot klem op herwinning en hergebruik.  Die 
Engelse woord “waste” is nie op dieselfde wyse geïnterpreteer as die Afrikaanse woord 
“rommel” nie. 

 
4.7 Swak leeswerk kom na vore. Kandidate skryf oor hoe om rommel te herwin en nie oor 

waarom dit herwin moet word nie. 
 
AFDELING E  

 

VRAAG 5 

 
5.1 & 5.2  Kandidate het beperkte of geen kennis van dienskontrakte en die Arbeidswet nie. 

Kandidate het nie die vrae verstaan nie.  Hulle het hierdie onderwerpe verwar met 
organisasies wat vir verbruikers-beskerming gebruik kan word.  Baie kandidate het 
gedink aan die Arbeidswet as ‘n organisasie wat in die geval van 'n dispuut genader 
kan word. 

 
5.3 Kandidate het 5.3 en 5.4 verwar.  Kandidate kon enkele woorde noem, maar het 

geen bespreking gegee nie.   Antwoorde is ook dikwels herhaal.  'n Aantal kandidate 
het 'n lys van algemene eienskappe gegee,  maar dit nie bespreek of gekoppel aan 
entrepreneurskap nie.  Algemene eienskappe, byvoorbeeld positief, vriendelik, wat 
nie noodwendig met entrepreneurskap verband hou nie, is in sommige gevalle 
gegee. 

 
5.4 Kandidate maak net lysis van  eienskappe en woorde, maar gee nie bywoorde of 

byvoeglike naamwoorde nie.  Byvoorbeeld, hulle skryf "bemarking" in plaas van 
"goeie bemarking".  Hulle noem ook dat die produk nie te duur moet wees nie, in 
plaas van "markverwante" prys. 

 
5.5 Baie swak beantwoord.  'n Aantal kandidate het glad nie probeer om die berekeninge 

te doen nie.  Berekeninge is dikwels in potlood gedoen of glad nie getoon nie. Baie 
kandidate het net die finale bedrag neergeskryf al is punte vir berekeninge toegeken.  
Baie kandidate het nie 10 van 100 afgetrek nie. 

 



5.6      Algemene foute wat voorgekom het: 
(a) Kandidate het nie ‘n produk gekies nie 
(b) Kandidate het 'n lys gemaak van inligting wat op 'n etiket moet verskyn instede 

van kriteria vir verpakking te gee. 
(c) Kandidate fokus op die produk self en nie op die verpakking nie. 
(d) Sommige kandidate het die muffins in die illustrasie geëvalueer.  Baie het 

genoem dat die verpakking aantreklik en "deurskynend"  moet wees. 
 


